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Ac� vin

Inulină …………………………………………………………..................….… 200 mg
activin (extract din sâmburi de struguri roşii) ………….……....... 150 mg
vitamina С ……………………………………………................…….………… 60 mg
muira puama ……………………………………………….……….............…. 50 mg
eleutherococ ………………………………………………..............………..… 25 mg
lăptişor de matcă ……………………………………………………............… 10 mg
dunaliella ………………………………………………………...............…….… 15 mg
coral mărunţit …………………………………...........……………..…………. 15 mg
zinc (L-metionină) …………………………………...................……………. 15 mg 
vitamina Е ……………………………………………………………...............… 10 mg
extract de ciulinul laptelui ………………………............………………….… 5mg
extract de ginkgo biloba ……………………………………............………… 5 mg
extract de ceai verde …………………………………….............……………  5 mg
mangan (aspartat) …………………………………………....……............. 250 µg
crom (picolinate) ………………………………………….....................…… 100 µg 
seleniu (L-metionină) ...………………………………………...........…….… 35 µg
cupru ............……………………………………………………..............…...… 40 µg
molibden (molibdat de sodiu) ……………………….........……………..… 25 µg
excipienţi.

Ac� Vin

În cadrul complexelor reacţii metabolice, care se 
desfăşoară în organismul uman, are loc şi formarea 
de radicali liberi. Radicalii liberi sunt produşii nedoriţi 
care accelerează procesele de îmbătrânire şi participă 
la apariţia diverselor afecţiuni. La accelerarea 
formării acestora contribuie factori nefavorabili ai 
mediului ambiant precum: atmosfera poluată, fumul 
de ţigară, compuşii chimici care ajung în corp, etc. 
În acelaşi timp, odată cu înaintarea în vârstă, scade 
capacitatea de apărare antioxidantă a organismului, 
fapt ce duce la dezvoltarea activităţii distrugătoare a 
radicalilor liberi. În astfel de situaţii, nivelul de apărare 
al organismului poate fi  dezvoltat prin consumul de 
suplimente alimentare care deţin în compoziţia lor 
antioxidanţi. 
Compusul biologic activ „Activin” conţine diverse 

componente naturale cu efect antioxidant care leagă 
în mod activ radicalii liberi, încetinind procesele de 
îmbătrânire, crescând nivelul de energie şi rezistenţă 
al organismului şi nu în ultimul rând stabilizează 
sistemele vitale ale acestuia.

Acţiunea componentelor active

Inulina este un polizaharid compus din fructoză, un 
zaharid simplu, care produce prin metabolizare  o 
mare cantitate de energie, necesară pentru activitatea 
vitală a omului. În plus, inulina are capacitatea de a 
activa  microfl ora proprie organismului, contribuind la 
asimilarea substanţelor nutritive.
Аctivin (extract din sâmburi de struguri) – este 
un campion din punct de vedere al conţinutului de 
antioxidanţi naturali ce are proprietatea de a lega 
radicalii liberi şi de a inhiba reacţiile de oxidare. 
Extractul din sâmburi de struguri are un efect 
cardioprotector, întăreşte pereţii capilari, contribuie la 
îmbunătăţirea microcirculaţiei, creşte tonusul general 
al organismului, acţionând de 15 ori mai efi cient ca 
vitamina E, corectând modifi cările legate de vârstă. 
Substanţele active ale extractului revitalizează 
activitatea celulelor creierului, îmbogăţindu-le cu 
oxigen. 
Lăptişorul de matcă – este un produs cu o valoare 
nutritivă superioară ce constituie hrana pentru larvele 
tinere de matcă. În Evul Mediu era supranumit 
„jeleul regilor” întrucât datorită difi cultăţii obţinerii 
şi păstrării sale, putea fi  folosit de către oamenii 
foarte bogaţi. Lăptişorul de matcă este un stimulator 
biologic puternic şi un remediu cu o acţiune fortifi antă 
generală.
Vitaminele C şi Е aparţin grupei antioxidanţilor 
care participă la sinteza proteinelor, cresc tonusul 
muscular, îmbunătăţind capacitatea de muncă a 
organismului.
Extractele din frunze de Ginkgo Biloba, de ceai 
verde, din seminţe de ciulinul laptelui - datorită 
conţinutului crescut de vitamine şi fl avonoide 
(antioxidanţi naturali) acţionează în mod activ asupra 
vaselor. Biofl avonoidele întăresc pereţii capilarelor 
crescând rezistenţa acestora, activizează procesele 
de oxidare în ţesuturi, potenţează acţiunea acidului 
ascorbic.

Produsul „Activin” contribuie la:
• încetinirea proceselor de îmbătrânire;
• creşterea tonusului organismului;
• îmbunătăţirea funcţiilor sistemului cardiovascular;
• îmbunătăţirea memoriei;
• creşterea rezistenţei şi accelerarea proceselor de vindecare.

compoziţie
prezentare   60 capsule
cod   91109

u� lizare
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Aloemannan

Produsul „Aloemannan” exercită o acţiune benefică, 
prevenind apariţia şi acutizarea următoarelor 
afecţiuni:
•  gastrite, colite;
• ulcer gastric şi duodenal;
• boala Crohn;
• dereglarea funcţiei hepatice.

Natura i-a dăruit omului multe plante minunate, 
una dintre ele este şi aloe vera. Datorită efi cienţei 
sale miraculoase, aloe a fost utilizată în mod intens 
de-a lungul secolelor. În medicina populară aloe se 
utilizează din vremuri străvechi şi până astăzi în 
calitate de remediu care îmbunătăţeşte digestia, 
pentru protecţia şi refacerea mucoasei sistemului 
digestiv în cazul diverselor procese infl amatorii.

„Aloemannan” este un minunat remediu pentru 
îmbunătăţirea digestiei şi activităţii tractului 
gastrointestinal, posedă proprietăţi fortifi ante 
generale, antiinfl amatoare şi cicatrizante. Datorită 
legăturii strânse a tuturor componentelor sale 
(aloe, seminţe de in, lecitină şi calciu), produsul se 
absoarbe uşor de către organism, normalizează 
activitatea digestivă, protejează mucoasa tractului 
gastrointestinal şi accelerează procesele de 
refacere în ţesuturile afectate. 

Acţiunea componentelor active
Aloe posedă o capacitate unică de a pune în 
funcţiune mecanismele de însănătoşire ale 
organismului, indiferent dacă este afectat  de 
ulcere, arsuri, coşuri sau alte tipuri de afecţiuni 

celulare. Savanţii consideră că efi cienţa plantei 
este condiţionată de sinergism – acţiunea 
conjugată comună a tuturor componentelor 
benefi ce ale aloei.
Din aloe vera s-au separat până în prezent 75 de 
substanţe benefi ce. Printre cele mai importante se 
numără:
- saponinele, care posedă proprietăţi 
antiinfl amatoare, blocând în mod activ chininele 
care sunt cauzatoare de reacţii infl amatorii ale 
tractului gastrointestinal;
-   antrachinonele din aloe exercită o acţiune 
laxativă unică şi delicată, întrucât fără să 
deregleze digestia în intestinul subţire şi absorbţia 
substanţelor nutritive contribuie la eliminarea 
substanţelor toxice din organism;
-     aminoacizii: conţine 20 din 22 de aminoacizii 
cunoscuţi drept „cărămizile” proteinelor necesare 
regenerării ţesuturilor  şi 7 din 8 aminoacizii 
esenţiali ce nu pot fi  sintetizaţi de organismul uman. 
Ajută organismul în lupta împotriva proceselor 
infl amatorii, provocate de afecţiuni ale tractului 
gastrointestinal, stimulează funcţiile sistemului 
de apărare, contribuie la vindecarea porţiunilor 
afectate ale mucoasei, îmbunătăţesc digestia şi 
activitatea hepatică.
Seminţele de in conţin până la 40% ulei care 
stimulează stabilizarea şi echilibrarea dozei de 
estrogen – 24% proteine, 6-8% mucilagii, gliceride, 
carbohidraţi, acizi organici, enzime, vitamina 
А. Mucilagiul din seminţe posedă o acţiune 
protectoare şi emolientă, combate acţiunea 
iritantă a diverselor substanţe administrate intern. 
Totodată, fi toestrogenii conţinuţi în seminţele de in 
exercită acţiune benefi că asupra stării hormonale 
a organismului împiedicând apariţia multor 
afecţiuni severe.
Lecitina participă în mod activ la schimbul 
de lipide, împiedicând degenerescenţa grasă 
a fi catului şi contribuind în mod efi cient la 
îmbunătăţirea  memoriei.

Aloemannan (gel de aloe vera) ……………………………….............….. 150 mg 
carbonat de calciu …….............……………...……………...............…….. 395 mg
cazeinat de calciu ............................................................................ 10 mg
lecitină ……………………………………………………….......................……….. 50 mg
seminţe de in ………………………………………....................….…………….. 50 mg
excipienţi.

Aloemannan

compoziţie
prezentare   60 capsule
cod   1700

u� lizare
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AquaOx

Produsul „AquaOx” contribuie la:
• fortifierea generală a organismului;
• previnirea apariţiei aterosclerozei;
• optimizarea capacităţii de efort.

„AquaOx” este un complex din cei mai 
puternici antioxidanţi vegetali, care contribuie 
la optimizarea funcţionării SNC şi a sistemului 
cardiovascular, la îmbunătăţirea circulaţiei 
sanguine şi a permeabilităţii capilarelor, la 
protejarea celulelor organismului împotriva 
îmbătrânirii premature.

Acţiunea componentelor active
Extractul de rodie, având în compoziţia sa 
acid elagic, proantocianide şi un complex de 
alte substanţe, este considerat pe bună dreptate 
un puternic antioxidant, care previne lezarea 
celulelor; lezare, care, la rândul său, cauzează 
dereglări ale activităţii creierului, inimii, fi catului, 
rinichilor. Conform ultimelor cercetări ştiinţifi ce, 
extractul de rodie poate încetini progresarea 
aterosclerozei, iar consumul zilnic al unui 
pahar de rodie timp de un an previne apariţia 
ateroamelor în vasele sanguine. Totodată, rodia 
exercită o acţiune antioxidantă mai pronunţată 
decât merişoarele, afi nele sau ceaiul verde.  
Fructele de Acai sunt un alt lider din punct de vedere 
al conţinutului de antioxidanţi, acizi graşi esenţiali 
omega-3, -6, -9, vitamine, minerale, aminoacizi. 

O asemenea cantitate de substanţe benefi ce, 
adunate într-un singur fruct, se întâlneşte extrem 
de rar în orice alt produs. Acai exercită acţiune 
tonifi antă generală, îmbunătăţeşte circulaţia 
sanguină, activizează funcţia de gândire, 
contribuie la menţinerea unui nivel normal de 
colesterol.
Extractul din boabe de cacao este o sursă 
de polifenoli şi fl avonoide, care contracarează 
acţiunea negativă a radicalilor liberi asupra 
celulelor organismului. Polifenolii sunt cei care 
determină culoarea, gustul cacao şi, totodată, un 
întreg şir de proprietăţi benefi ce: antioxidante, 
antibacteriene şi antiinfl amatoare. Pe baza 
experimentelor, s-a demonstrat că polifenolul din 
cacao - epicatehina - se asimilează complet şi 
rapid de către organism. Cacao exercită acţiune 
benefi că asupra creierului, stimulând creşterea 
fl uxului sanguin spre regiunile, care răspund de 
rapiditatea reacţiilor şi memorie.
Extrcatul de rozmarin este de asemenea 
un antioxidant activ, datorită conţinutului de 
fenolacizi. Acidul carnozic şi derivaţii acestuia 
asigură proprietăţile puternice antioxidante, 
stabilizante, tonifi ante ale extractului de 
rozmarin.

Extract din fructe de rodie ....................................................... 200 mg
extract din fructe de acai ........................................................ 200 mg
extract din boabe de cacao ....................................................... 40 mg
extract din frunze de rozmarin .................................................. 20 mg
excipienţi

AquaOx

compoziţie
prezentare   60 capsule
cod   91829

u� lizare
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Assimilator 

Produsul „Assimilator” contribuie la:
• îmbunătăţirea digestiei şi asimilării hranei;
• eliminarea meteorismului, senzaţiei de greutate în 

stomac;
• aprovizionarea celulelor cu substanţe nutritive;
• creşterea statutului imunitar al organismului.

În cazul necesarului crescut de asimilare al hra-
nei, trebuie sporită capacitatea de digestie a 
tractului gastrointestinal prin sporirea cantităţii 
de enzime digestive. Acestea reprezintă un grup 
specializat de enzime, care scindează în tractul 
gastrointestinal substanţele nutritive complexe în 
unele mai simple, care apoi absorbindu-se prin 
mucoasa intestinului pătrund în sânge. În cazul 
creşterii consumului de energie pentru scindarea 
substanţelor nutritive, precum şi în cazul unei pro-
ducţii insufi ciente de enzime în tractul gastroin-
testinal, apare necesitatea aportului extern de 
enzime prin suplimentele alimentare, de exemplu 
prin „Assimilator”, un supliment alimentar ide-
al pentru îmbunătăţirea digestiei. În compoziţia 
acestuia sunt incluse enzimele de bază ale diges-
tiei, de provenienţă vegetală.

Acţiunea componentelor active
Enzime care scindează carbohidraţii:

Amilaza este principala enzimă din salivă care 
demarează procesul de digerare a hidraţilor de 
carbon în cavitatea bucală prin scindarea parţia-
lă a amidonului conţinut de produsele de panifi -
caţie, crupe, cartofi , etc.
Celulaza este o enzimă nesintetizată în mod 
normal de sistemul nostru digestiv, dar necesară 

pentru digestia fi brelor vegetale. Scindează în 
mod activ celuloza (fi brele), formând glucoză. 
Celulaza sporeşte valoarea nutritivă a produse-
lor cerealiere, fructelor şi legumelor.
Lactaza este enzima care scindează lactoza 
(zahărul lactic) până la glucoză. Îmbunătăţeşte 
asimilarea produselor lactate şi este indispen-
sabilă persoanelor care manifestă intoleranţă la 
lactoză.

Enzime care scindează proteinele:

Proteaza împreună cu alte două enzime - pa-
paina şi bromelainul – contribuie la scindarea 
proteinelor până la aminoacizi simpli, îmbunătă-
ţind calitatea asimilării acestora. Datorită acestei 
acţiuni este împiedicată depunerea resturilor de 
hrană proteică pe pereţii intestinali, se îmbunătă-
ţeşte schimbul de proteine. Proteaza contribuie, 
de asemenea, la distrugerea microorganismelor 
proteice patogene fortifi când protecţia imunitară 
a organismului. 
Papaina şi bromelainul acţionează în mod ac-
tiv atât în mediul acid, cât şi alcalin al tractului 
gastrointestinal, scindând proteinele până la o 
formă uşor asimilabilă.

Enzime care scindează grăsimile:

Lipaza acţionând în intestinul subţire scindează 
acizii saturaţi din hrana animală (carne, produse 
lactate şi marine), transformându-i în produse 
uşor asimilabile, contribuie la asimilarea vitami-
nelor liposolubile A şi D.
Vitamina A este un antioxidant care măreşte re-
zistenţa la infecţii, joacă un  rol important în imu-
nitatea celulară, participă la schimbul de lipide, 
protejează mucoasa tractului gastrointestinal.
Vitamina D reglează schimbul de fosfor şi cal-
ciu şi creşte permeabilitatea pereţilor intestinali, 
permiţând o mai bună asimilare a substanţelor 
nutritive în tractul gastrointestinal. 

Protează,  amilază, lactază, celulază, maltază, lipază, papaină, 
bromelain (extract enzimatic din fructe de ananas), vitamina A 
1000 UI, vitamina D 200 UI, coral mărunţit, excipienţi.

Assimilator 

compoziţie
prezentare   90 capsule
cod   91118

u� lizare
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Batoane

Batoane cu fructe

compoziție

compoziție

prezentare   38 g

prezentare   38 g

cod   91649

cod   91694

Unt de migdale, curmale, afi ne, nectar de agave, germeni de in.
Valoare energeti că și nutriti vă: calorii 168 kcal, calorii din grăsimi 61, 
proteine 5g, grăsimi 6,7g, carbohidrați 19g, fi bre 4g, calciu 5%, fi er 5%.

Mango, stafide, agave, quinoa expandat, tapoica, sare, ulei de 
măsline.
Valoare energetică şi nutritivă: calorii 130 kcal, calorii din grăsimi 15, 
grăsimi 1,5g, carbohidraţi 30g, fibre 3g, fier 8%, vitamina A 8%.

SuperBlueberry Bar
Baton cu afi ne

SuperMango Bar
Baton cu Mango

compoziție
prezentare   38 g
cod   91648

Ovăz, unt din nuci de caju, curmale, sirop de agave, germeni de in, 
vişine, proteină din orez.
Valoare energeti că și nutriti vă: calorii 140 kcal, calorii din grăsimi 70, 
proteine 4g, grăsimi 8g, carbohidrați 17g, fi bre 2g, calciu 2%, fi er 8%, 
vitamina A 2%.

SuperCherry Bar
Baton cu vișine

compoziție
prezentare   38 g
cod   91647

Unt din nuci de caju, curmale, sirop de agave, ovăz, mere, nuci de caju, 
stafide, scorţişoară.
Valoare energeti că și nutriti vă: calorii 139 kcal, calorii din grăsimi 
49, proteine 3g, grăsimi 5,5g, carbohidrați 19g, fi bre 7,4g, calciu 5 %, 
fi er7 %.

SuperApple Bar
Baton cu mere
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Batoane

Batoanele cu fructe sunt o sursă de sănătate, vi-
talitate, energie şi excelentă dispoziţie! 
Batoanele cu diverse fructe au un gust extraordi-
nar şi o valoare nutritivă ridicată și conțin puţine 
calorii. Nu conţin zahăr, conservanţi, coloranţi 
artifi ciali şi potenţatori de aromă, și, prin urma-
re, sunt extrem de benefi ce pentru copii şi adulţi, 
pentru toţi cei care duc un mod de viaţă sănătos 
şi au grijă de sănătatea lor și a celor apropiați. 
Batoanele au doar componenți naturali (nuci, sta-
fi de, bucăţele aromate de fructe, germeni de in).

Acţiunea componentelor active

Nucile au un gust fi n şi valoare nutritivă crescută. 
Sunt bogate în proteine, carbohidraţi, vitaminele 
A, cele din grupa B, C, precum şi minerale (fi er, 
zinc, fosfor, calciu). Datorită acestei compoziţii 
variate contribuie la schimbul de proteine și acizi 
grași în organism, întăresc sistemul munitar şi 
cardiovascular.
Stafi dele păstrează aproape toate calitățile 
benefi ce ale strugurilor proaspeţi, conţin o 
cantitate mare de zaharuri uşor asimilabile, acid 
ascorbic (pentru întărirea imunității), potasiu şi 
magneziu, calciu, fi er şi fosfor.
Agava este o sursă de zaharuri naturale – 
fructoză, glucoză şi polizaharide necesare, care 
cresc capacitatea organismului de a absorbi 
calciul și împiedică eliminarea acestuia din oase.

Curmalele conţin o cantitate importantă de  
fructoză, necesară pentru menţinerea forţelor, 
normalizarea nivelului de zahăr în sânge, 
aminoacizi şi vitaminele din grupa B.
Zmeura, afi nele şi căpşunile sunt bogate în 
acizi organici, pectine, fi bre, vitaminele: A, C, PP, 
cele din grupa B, minerale, antociani și cumarine. 
Îmbunătăţesc digestia şi metabolsimul.
Mango este un fruct exotic bogat în vitaminele: 
A, B, C, D, E şi minerale - calciu, fosfor şi fi er. 
Datorită vitaminei A şi carotenoidelor, fructul de 
mango exercită acțiune benefi că asupra funcției 
vederii. De asemenea mango are în compoziţie  
zaharuri naturale care sunt uşor asimilabile: 
xiloză, zaharoză, glucoză, fructoză și maltoză.
Merele şi vișinele fac parte din categoria  
fructelor dietetice, și datorită atât vitaminelor 
PP, cele din grupa B, A, H, K, cât şi mineralelor: 
magneziu, sodiu, fosfor, zinc, iod, seleniu. 
Merele sunt bogate în pectine care conţin acizi 
clorogenic şi ursolic, cei care contibuie la reglarea 
metabolismului. Vişinele sunt fructe cu un conţinut 
scăzut de calorii, bogate în fl avonoide, vitamina 
C, beta-caroten, acid folic, calciu, magneziu, 
fosfor, potasiu, acid elagic şi melatonină.

compoziție
prezentare   40 g
cod   2350 

Curmale, fulgi de cocos, sirop de orez, caju, migdale, fulgi de bana-
ne, fulgi de mango, semințe de chia, concentrat de suc de portocale, 
maltodextrină, acid citric.
Valoare nutrițională (energeti că)/baton (40 g): 160 kcal/700 kJ: 
carbohidrați 21 g, grăsimi 7 g, proteine 3 g, fi bre alimentare 3 g, 
zahăr 18 g.

Daily Delicious 
Banana-Mango Bar
Baton cu fulgi de banane și mango
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Batoane

Batoane cu legume

  
   

compozoție

compozoție

Proteină din orez, sirop de agave, pastă de curmale, unt de migdale, 
bucăți de ciocolată, fructe și pulbere din suc de afine, germeni de in, 
seminţe de susan.
Valoare energeti că și nutriti vă: calorii 170 kcal, calorii din grăsimi 
60, proteine 9g, grăsimi 7g, carbohidrați 19g, fi bre 1g, calciu 4%, 
fi er 2%.

Semințe de Susan, semințe de Floarea-soarelui, făină de Orez-
brun, semințe de Dovleac, Nucă-de-cocos, Agave, Manioc, fulgi de 
proteine de Mazăre, algă Nori, fulgi din semințe de Quinoa, Wasabi, 
Tamarin, ulei extravirgin de măsline, sare de mare, extract de Stevia 
rebaudiană,  extract de Goji.
Valoare energeti că și nutriti vă: 700 KJ (160 Kcal): total grăsimi  10g 
(din care: grăsimi saturate 3g, grăsimi trans 0g); total carbohidrați 
15g (din care, zaharuri: 4g; fi bre alimentare 5g); proteine 6g; coles-
terol 0 g; sodiu 0.25g

prezentare   46 g

prezentare   38 g

cod   91686 

cod   91695 

Coral Protein Bar
Baton cu proteine

Banzai Bar
Baton cu semințe

compoziție
Unt de migdale, pastă de curmale, sirop de agave, germeni de in, 
stafide, seminţe de susan.
Valoare energeti că și nutriti vă: calorii 173 kcal, calorii din grăsimi 
81, proteine 6g, grăsimi 9g, carbohidrați 17g, fi bre 4g, calciu 5%, 
fi er 8%.

prezentare   38 g
cod   91688

Coral Omega Bar
Baton cu semințe de in, migdale și susan

compoziție
prezentare  38 g
cod   91691

Unt de caju, pastă de curmale, pulbere de tapioca, proteină de orez, 
nuci caju, alga chlorella, lucernă, ananas, seminţe de susan.
Valoare energeti că și nutriti vă: calorii 140 kcal, calorii din grăsimi 60, 
proteine 7g, grăsimi 7g, carbohidrați 16g, fi bre 1g, calciu 2%, fi er 15%.

SuperChlorella Bar
Baton cu alga Chlorella
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compoziție
Unt de caju, pastă de curmale, sirop de agave, proteină de orez, stafi de, 
nuci de macadamia, spirulină, germeni de in, germeni de quinoa, semințe 
de susan.
Valoare energetică şi nutritivă: calorii 170 kcal, calorii din grăsimi 70, 
proteine 5g, grăsimi 8g, carbohidraţi 19g, fibre 3g, calciu 2%, fier 8%.

prezentare   38 g
cod   91681

SuperSpirulina Bar 
with Macadamia Nuts
Baton cu nuci Macadamia și spirulină

Batoane

compoziție
Ovăz, unt de caju, ciocolată, sirop de orez, agave, stafide, nuci de 
caju, spirulină, scorţişoară. 
Valoare energeti că și nutriti vă: calorii 200 kcal, calorii din grăsimi 80, 
proteine 4g, grăsimi 9g, carbohidrați 25g, fi bre 2g, calciu 2%, fi er 8%, 
vitamina A 50%.

prezentare   44 g
cod  91692 

Choco Spirulina Bar
Baton cu ciocolată și spirulină

compoziție
prezentare   38 g
cod   91684

Unt migdale, agave, curmale, fulgi de ciocolată, orez expandat, nuci 
de Grecia, pudră de cacao, germeni de in, unt de cacao.
Valoare energeti că și nutriti vă:  calorii 170 kcal, calorii din grăsimi 70, 
proteine 4g, grăsimi 8g, carbohidrați 21g, fi bre 4g, calciu 4%, fi er 6%.

Choco Almond Bar
Baton cu migdale și ciocolată
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Batoane

Batoanele cu legume sunt produse pentru o ali-
mentaţie sănătoasă, în compoziţia cărora, pe lângă 
nuci şi uleiurile de nuci, se regăsesc şi componente 
vegetale biologic active, cum ar algele spirulina sau 
chlorela, germeni de in, quinoa, suc de grâu sau 
orz, proteine de orez brun etc. Aceste componente 
nutritive se deosebesc printr-un conţinut crescut de 
acizi graşi polinesaturaţi omega -3, -6, -9, necesari 
organismului. Pe lângă acizii nesaturaţi, batoanele 
conţin un complex de aminoacizi, vitamine, microe-
lemente, fi bre. Nu conţin zahăr, gluten – o proteină 
alergenă, conservanţi, coloranţi artifi ciali şi poten-
ţatori de gust. 

Acţiunea componentelor active

Mugurii şi germenii de in reprezintă o sursă 
de acizi graşi polinesaturaţi omega-3, vitami-
ne, substanţe minerale. Paricularitatea AGPN 
(α-linoleic, linoic, oleic) constă în capacitatea 
acestora de a reduce nivelul de colesterol în 
sânge cu 25 % și să asigure buna funcţionare 
a creierului şi a ochilor. Mugurii de in conţin o 
cantitate importantă de vitamine - F, Е, А, grupa 
В şi minerale (magneziu, fosfor, fier, seleniu), 
necesare pentru funcţionarea activă a SNC, a 
inimii, pentru întărirea imunităţii, respiraţiei ti-
sulare și încetinirea proceselor de îmbătrânire.
Quinoa este o plantă care creşte, în principal, 
în Peru şi Chile. Planta conţine mai multe pro-
teine decât orice alte cereale, precum şi carbo-
hidraţi, vitamine din grupa B și fibre. Spre de-
osebire de grâu şi orez, care conţin o cantitate 
redusă de lizină, compoziţia aminoacizilor din 
proteinele de quinoa este echilibrată şi apro-
piată de compoziţia proteinelor din lapte. ÎDin 
punct de vedere al fosforului, are același conţi-
nut ca orezul de cea mai bună calitate și multe 
specii de peşte, iar conţinutul de fier depășește 
grâul de două ori. Fibrele din quinoa permit nor-
malizarea tranzitului intestinal.
Orezul brun reprezintă o sursă de aminoacizi, 
inclusiv valina, leucina şi lizina, necesari pentru 
refacerea ţesuturilor lezate și ajută la sporirea 
rezistenţei masei musculare în cazul  efortului. 
Reprezintă o sursă de energie pentru celulele 
musculare, de aceea consumul acestora este 
recomandat în perioadele de refacere. Exerci-
tă acţiune benefică asupra schimbului de sub-
stanțe, în particular asupra regulării nivelului de 
colesterol în organism. Reduc nivelul  de trigli-
ceride din sânge şi ficat, prevenind astfel, de-
punerea grăsimii neutre. Contribuie la secreția 

hormonului serotonină ce se produce la nivelul 
creierului, asigurând stabilizarea stării de bună 
dispoziţie. Protejează împotriva degradării 
membranei de mielină, care înconjoară fibrele 
nervoase din creier şi măduva spinării, norma-
lizează apetitul şi măresc nivelul hormonului de 
creştere, fiind benefici în special copiilor.
Algele (spirulina, chlorella) sunt componente 
importante ale alimentaţiei raţionale şi echili-
brate. Aceste alge exercită acțiune benefică 
asupra schimbului de substanţe, normalizează 
digestia, microflora benefică şi peristaltismul 
intestinal, îmbunătăţesc starea generală de să-
nătate şi aspectul exterior.
Seminţele de susan reprezintă o sursă de 
AGPN, de vitamine din grupa B, С, Е, ami-
noacizi, proteine, minerale, inclusiv magneziu, 
fosfor, fier, potasiu şi calciu, fibre alimentare, 
lecitină, fitină și beta-sitosterină. Seminţele 
conţin un antioxidant puternic - sesamină - ca-
pabil să reducă nivelul de colesterol din sânge, 
prevenind, astfel, apariţia obezităţii şi ateros-
clerozei. Totodată, contribuie la normalizarea 
tensiunii arteriale, a proceselor de schimb și 
întăresc masa oso-musculară.
Cacao creşte vitalitatea şi imbunătăteşte
starea de spirit prin stimularea producerii de
endorfine - „hormonul bucuriei”. Acesta conţine
mult magneziu, un element esenţial pentru
sistemul nervos şi inimă. Cacao asigură
activitatea intelectuală şi fizică în timpul zilei
şi în acelaşi timp, un somn liniştit noaptea.

u� lizare

•   sursă de AGPN esențiali;
• sursă de proteine vegetale ușor asimilabile;
• sursă de energie vitalizantă;
• contribuie la întărirea sistemelor cardiovascular, digesti v 

și imunitar;
• sunt benefi ce pentru sănătatea întregii familii.
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BioShape

„BioShape” este un produs unic, care ajută 
la corectarea greutăţii. Consumul acestuia în 
perioada curei de slăbire contribuie la evitarea 
consecinţelor negative ale dietelor (intoxicaţia şi 
revenirea la greutatea iniţială după terminarea 
curei), permite maximizarea pierderii în greutate, 
reglarea poftei de mâncare. Este recomandat în 
cazul eforturilor crescute, în perioada programelor 
de slăbire şi de curăţare ale organismului, precum 
şi sportivilor.

Acţiunea componentelor active
Gimnema de pădure este utilizată de secole 
pentru reducerea nivelului de zahăr din sânge. 
În limba hindu denumirea acestei plante este 
„distrugătoarea zahărului”. Unicitatea plantei 
constă în faptul că aceasta nu stimulează 

producţia de insulină nouă, ci contribuie la o mai 
bună utilizarea a insulinei existente. Gimnema de 
pădure conţine două componente active: acidul 
gimnemic şi gurmarina.
Acidul gimnemic exercită acţiune hipoglicemică, 
reducând absorbţia de glucoză din intestin în 
sânge şi îmbunătăţeşte activitatea pancreasului, 
contribuind la refacerea celulelor acestuia, 
producătoare de insulină.
Gurmarina acţionează asupra receptorilor de gust 
de la nivelul limbii, reducând percepţia gustului 
dulce şi scăzând în mod semnifi cativ consumul de 
produse dulci – aliaţi ai greutăţii în plus.
De asemenea, gimnema exercită o puternică 
acţiune tonifi antă.
În India, de sute de ani, din fructele de garcinia de 
Cambogia se prepară un extract concentrat pentru 
îmbunătăţirea digestiei şi reducerea greutăţii. 
Principala substanţă activă din garcinia este acidul 
hidroxicitric, întâlnit în compoziţia unui număr 
limitat de plante. Acidul hidroxicitric acţionează 
în două direcţii: inhibă apetitul şi blochează 
formarea de grăsimi. Oferă rezultate excelente 
în lupta cu excesele alimentare, greutatea în 
plus şi obezitatea. Şi cel mai important, nu are 
efect reactiv (adică, nu apare dorinţa de a mânca 
mai mult după încetarea acţiunii extractului de 
garcinia).
Cromul participă la schimbul de carbohidraţi 
şi împreună cu insulina asigură transportul de 
glucoză din sânge spre ţesuturile organismului 
pentru obţinerea energiei. Contribuie la creşterea 
rezervei de glicogen din fi cat, inhibând excitarea 
centrului de control al apetitului din creier. Defi citul 
de crom duce la apariţia unei pofte irezistibile 
pentru produsele dulci.
Complexul de aminoacizi reprezintă materialul de 
construcţie în procesul de biosinteză a proteinelor, 
acţionează efi cient asupra schimbului de lipide şi 
carbohidraţi din organism, se asimilează mult mai 
rapid şi mai uşor, fără a forma calorii în exces şi 
substanţe toxice.

Extract de fruct de garcinia de Cambogia ………….........………… 467 mg
extract de frunze de gimnena de pădure ………………….........…… 42 mg 
crom .....................…………………………………………..................…… 40 µg
amestec de aminoacizi: 
L-izoleucină …………………………………………………......................…… 60 mg
L-lizină ………………………………………………………........................…… 57 mg
L-fenilalanină …………….....……………………..…….......................…… 52 mg
L-glutamin ………………….………………………………......................…… 50 mg
L-leucină ……………………………..………………………........................… 50 mg
L-metionină …………………………………………………........................… 50 mg
L-treonină …………………………………………………...........................… 50 mg
L-arginină …………………………………………………...........................… 50 mg
L-valină ……………………………………………...……............................… 43 mg
L-histidină ………………………………………..…………........................… 37 mg
L-5-hidroxitriptofan …………………………...………….........................… 1 mg 
vitamina C ……………………………………………….…............................ 10 mg
excipienţi.

BioShape

Combinaţia între „BioShape”, exerciţiile fizice regulate şi 
alimentaţia corectă vă va ajuta la:
• corectarea greutăţii;
• reducerea poftei de mâncare;
• reducerea poftei pentru dulce;
• creşterea tonusului vital;
• îmbunătăţirea aspectului tenului.

compoziţie
prezentare   140 comprimate
cod   18021

u� lizare
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Black Walnut Leaves

Acţiunile de bază ale produsului „Black Walnut Leaves”:
•  antihelmintică - în cazul diverselor invazii, atât 

acute, cât şi cronice;
• antibacteriană;
• uşor laxativă;
• antiinflamatoare;
• antioxidantă.

Nucul negru este foarte apreciat în patria sa, 
America de Nord, datorită acţiunii benefi ce şi 
efi ciente a substanţelor naturale care intră în 
compoziţia sa. Planta conţine polifenoli, juglon, 
vitamina C, caroten, vitaminele B1, B6, P, E, 
ulei eteric, acizi organici, substanţe tanante etc. 
Este important de menţionat faptul că gradul de 
saturaţie al juglonului şi al polifenolului în frunzele 
de nuc negru este de 2-4 ori mai mare decât 
în nucul grecesc. Nucul negru se utilizează în 
caz de invazii helmintice, afecţiuni ale tractului 
gastrointestinal, eczeme cronice, diateze. Se 
utilizează în programe complexe de slăbire, de 
curăţare a organismului, de revigorare a acestuia, 
precum şi ca remediu ajutător în diverse afecţiuni 
cronice.
Produsul „Black Walnut Leaves” este natural şi 
exercită o acţiune antihelmintică, antibacteriană, 
antiinfl amatoare. Este recomandat în special 
persoanelor de vârsta a treia, cu tendinţă spre 
constipaţii.

Acţiunea componentelor active
Juglonul este cea mai importantă substanţă 
activă a nucului negru. Din 500-700 kg de materie 
primă naturală se obţin doar 100 g de juglon. 
Normalizează activitatea intestinului, acţionând ca 

un laxativ uşor în cazul constipaţiilor. Este efi cient 
împotriva bacteriilor, fungilor şi helminţilor. Încă din 
antichitate  Hipocrate îl folosea pentru eliminarea 
viermilor intestinali. În medicina populară a Americii 
de Sud şi de Nord se utilizează şi în prezent ca 
remediu împotriva ascaridelor şi teniei.
Flavonoidele asigură proprietăţi antioxidante 
şi spasmolitice, relaxând totodată musculatura 
netedă.
Acidul linolenic participă activ la scindarea 
celulelor grase şi reducerea colesterolului de 
densitate joasă, care este una din cauzele apariţiei 
aterosclerozei şi degenerescenţei grase a fi catului. 
Acidul linolenic este foarte important pentru 
organismul uman întrucât intră în compoziţia 
membranelor celulare, fi brelor nervoase şi retinei. 
Nu se sintetizează în organismul uman şi de aceea 
aportul său poate proveni doar dintr-o nutriţie 
corectă sau din suplimentele alimentare.
Taninurile (substanţele tanate) posedă efect 
antiinfl amator si exercită infl uenţă asupra 
mucoaselor, reducând iritaţia şi îmbunătăţind 
densitatea ţesuturilor. Taninurile formează un fi lm 
impermeabil care izolează mucoasa împotriva 
deteriorării sale ulterioare accelerând astfel 
vindecarea acesteia. 

Frunze de nuc negru …….....................……………………….……… 487,5 mg
calciu (carbonat) ………….......................……………………….………... 75 mg
excipienţi.

Black Walnut Leaves
Frunze de Nuc Negru

compoziţie
prezentare   100 comprimate
cod   1395

u� lizare
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B-Luron

u� lizare

Produsul „B-Luron” contrubuie la exercitarea acţiunilor 
benefice precum:

• stimularea producţiei de lichid sinovial în cartilagiu;
• previnirea leziunilor, uzurei şi deteriorării articulaţiilor, 

cartilagiilor și ligamentelor;
• în cazul utilizării pe durata unei luni (o dată pe zi) îşi 

menţine efectul de însănătoşire şi după încheierea 
perioadei de administrare.

compoziție

sintetizare al acestuia în organism este încetinit, 
iar atunci când acest lucru se întâmplă, sesizăm 
probleme la nivelul articulaţiilor. Lichidul sinovial 
hrăneşte cartilajul articular, fi ind agentul principal 
de lubrifi ere al acestuia, asigurând mişcarea şi 
mobilitatea articulaţiilor. Acidul hialuronic asigură 
sinteza lichidului sinovial şi menţinerea acestuia 
în cantităţi necesare: este una dintre „îndatoririle” 
biologice de bază ale acestuia.
Condroitina este o componentă importantă a car-
tilajului, din care este alcătuit ţesutul conjunctiv al 
articulaţilor, asigurându-se astfel buna funcţionare 
și elasticitatea acestora.. De asemenea intră în 
structura cartilajului articular, reduce durerea din 
articulaţie, împiedicând deteriorarea acesteia, inhi-
bă activitatea enzimelor care determină infl amarea 
ţesutului cartilaginos şi sporește producţia de lichid 
intra-articular. Deține un rol esențial în pocesul de 
sintetizare al acidului hialuronic şi exercită acțiune 
benefi că asupra schimbului de fosfor şi calciu în 
cartilagiu.

„B-Luron” este un supliment alimentar activ ce are 
la baza structurii sale complexul hialuron-condroitinic, 
fi ind un produs tehnologic inovaţional destinat pentru  
stimularea producţiei de lichid sinovial propriu, cât și 
pentru asigurarea hrănirii şi refacerii ţesutului cartila-
ginos al articulaţiilor. Efi ciența produsului este similară 
cu injecțiile intraarticulare cu acid hialuronic, mai mult 
decât atât, acționează simultan asupra tuturor articu-
lațiilor.

Acţiunea componentelor active
Complexul hialuron-condroitinic reprezintă o com-
binaţie efi cientă a materialelor de construcţie de 
bază ale cartilagiului, condroitina şi acidul hialu-
ronic. Acţiunea sinergică coordonată a acestora, 
testată în cadrul studiilor pe termen lung, infl uen-
ţează asupra activării celulelor ţesutului cartilagi-
nos deteriorat. Datorită formei lichide active, aces-
te substanţe pătrund uşor în celulele sistemului 
oso-muscular, exercitându-şi acţiunea reparatorie. 
Acidul hialuronic se regăsește în multe dintre ţesu-
turile organismului uman: cartilaje, oase, corp sti-
clos, valve cardiace, piele și în lichidul sinovial. El 
reprezintă componenta de bază a lichidului sinovi-
al sau articular. Fără acest lichid, articulaţiile noas-
tre nu pot funcţiona. Un organism sănătos şi tânăr 
produce singur  acid hialuronic. Dar, odată cu în-
aintarea în vârsta sau din alte cauze, procesul de 

Sulfat de condroitină, acid hialuronic, vitamina Е, zahăr invertit, 
sorbat de potasiu, apă.

prezentare   2 fl acoane a câte 500 ml
cod   918140

B-Luron
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BP Phyto Control

u� lizare

BP Phyto Control:
• contribuie la menținerea TA în limite normale, la 

fortificarea și protecția vasele sanguine;
• conține cele mai bune carditonice vegetale;
• boabele verzi de cafea protejează vasele de stresul 

oxidativ, reduc colesterolul. 

compoziție

Acţiunea componentelor active
Extractul de fructe de păducel pinnatifi d îmbu-
nătățește circulația sanguină din mușchiul cardiac 
și creier, ajută la dilatarea vaselor. Crește elastici-
tatea și rezistența pereților vasculari. 
Extract de boabe verzi de cafea arabica conține 
acizi clorogenici valoroși, care nu există în cafeaua 
prăjită. Cafeaua verde dilată vasele de sânge și 
îmbunătățește circulația fl uxul sanguin. 
Extract din frunze de talpa gâștii are un efect 
ușor calmant, reduce spasmul vascular. 
Extract de gura lupului chinezească normali-
zează ritmul contracțiilor cardiace. 
Extract de fl ori de hibiscus chinezesc are un 
efect tonifi ant general. 

Extract de fructe de păducel ....……………………………….............….. 200 mg 
extract de frunze de talpa gâștii  .……………...……………...............…….. 130 mg
extract de flori de hibiscus ................................................................. 100 mg
extract de boabe de cafea verde ……………….......................……….. 70 mg
extract de rădăcină de gura lupului ……....................….…………….. 30 mg

prezentare   90 capsule
cod   91859  

BP Phyto Control
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Ca-Mg Complex

„Complexul Ca-Mg” exercită acțiune benefică asupra 
sănătății prin:
• îmbunătățirea schimbului de calciu și magneziu și 

schimbului altor minerale; 
• optimizearea funcțiilor sistemelor vitale ale 

organismului; 
• întărirea oaselor, reglarea contractării și relaxării 

mușchilor.

Complexul Ca-Mg este un produs care ajută la 
menţinerea echilibrului de calciu şi magneziu în 
organism, îmbunătăţeşte schimbul de calciu şi 
magneziu și optimizează procesele vitale, legate 
de metabolismul substanţelor minerale.

Acţiunea componentelor active
Calciu (Са) reprezintă unul dintre elementele 
esențiale din organismul nostru responsabil de 
funcționarea tuturor sistemelor. Este componen-
ta de bază a scheletului osos, asigurând funcția 
de structură în organism. Calciul deține și rolul 
de regulator al proceselor enzimatice, al secreți-
ei hormonale, al metabolismului intracelular și al 
conductivității neuromusculare. Acest  mineral asi-
gură activitatea optimă  a inimii și tonusul vascular, 
funcționarea sistemului nervos și coagularea nor-
mală a sângelui, secreția de enzime digestive și 
hormoni, permeabilitatea vaselor și membranelor 
celulare.
Magneziul este un macroelement la fel de im-
portant pentru organism, 70% din cantitatea de 
magneziu se regăsește în țesutul osos. Este 
considerat antagonistul calciului, dar ambele mi-

nerale sunt necesare pentru activitatea lor sincro-
nă. Aceste minerale trebuie să se regăsească în 
organism în proporția optimă de 1:0,7. În aceste 
condiții, magneziul contribuie la o asimilare mai 
bună a calciului, controlează aportul de calciu în 
celule și împiedică eliminarea în exces a acestuia. 
Astfel, calciul contribuie la contractarea mușchilor 
scheletici și a musculaturii netede, iar magneziul 
are acțiune opusă prin combaterea spasmelor și 
relaxarea mușchilor. Totodată, magneziul asigură 
eliberarea energiei celulare АТP, reglează tonusul 
musculaturii netede (vasele, intestinul, vezica bili-
ară și vezica urinară etc.) și contribuie la comba-
terea stresului. 
Siliciul (din coada-calului) contribuie la absorbția 
calciului și a peste 70% din alte elemente (fosfor, 
fl uor, sulf, magneziu, sodiu etc.), împiedicând apa-
riția osteoporozei.
În cazul defi citului de siliciu, în organism se îngreu-
nează asimilarea tuturor mineralelor și vitaminelor.
Borul este elementul care îmbunătățește în mod 
esențial procesele de schimb la nivelul elemente-
lor de bază: magneziu, calciu și fl uor. Participă la 
procesul de transformare al vitaminei D în forma 
sa mai activă, alături de siliciu și vitaminele К și 
D3 crește coagularea sângelui și îmbunătățește 
metabolismul calciului, magneziului și fosforului, 
împiedicând eliminarea acestora prin rinichi.
Vitaminele К și D3 participă la schimbul de 
substanțe în oase și în țesutul conjunctiv. Participă 
la asimilarea și utilizarea calciului în stadiile 
incipiente ale formării țesutului osos și asigură 
interacțiunea între calciu și magneziu.

Calciu (maleat şi citrat) .............................................................. 75 mg
magneziu (maleat şi citrat) ........................................................ 25 mg
siliciu (din extract de coada-calului) ...................................... 1,25 mg
bor (din acid boric) .................................................................. 0,25 mg
vitamina К ................................................................................ 37,5 μg
vitamina D3 ................................................................................. 75 UI
excipienţi(fosfat de calciu, acid stearic, dioxid de siliciu, stearat de 
magneziu).

Ca-Mg Complex
Complex Calciu și Magneziu

compoziţie
prezentare   90 comprimate
cod   91845

u� lizare
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Cascara Sagrada

Cascara Sagrada are următoarele efecte:
• acționează ușor și treptat asupra intestinului, 

asigurând un scaun regulat; 
• reduce meteorismul, senzația de greutate în stomac, 

durerile; 
• elimină toxinele din organism;
• nu creează dependență și nu elimină din organism 

vitaminele și mineralele necesare.

Cascara Sagrada are un efect ușor laxativ dato-
rită crușinului Frangula purshiana, îmbunătățește 
tonusul muscular și peristaltismului intestinal, asi-
gură un scaun regulat.

Acţiunea componentelor active
Frangula purshiana a fost denumită în acest fel 
în onoarea botanistului Friedrich Pursch, care a 
studiat fl ora Americii de Nord. Această plantă se 
întâlnește mai frecvent în Canada (Columbia Bri-
tanică), Statele Washington și California. Frangu-
la purshiana era cunoscută încă din vechime de 
către indienii nord-americani. Fiertura din scoarța 
acestei plante era folosită de către aceștia în afec-
țiunile digestive, problemele hepatice sau stoma-
cale. Indienii i-au familiarizat cu crușinul pe primii 
misionari spanioli veniți pe continent, care au tes-
tat pe ei înșiși minunatele proprietăți curative ale 
acestuia. De aceea au numit această plantă cas-
cara sagrada – în spaniolă, ”scoarța sfântă”. 
Scoarța de crușin Pursh conține substanțe pre-
țioase pentru sănătate – antrachinone, în plus 
– substanțe utile volatile  și taninuri, vitaminele
А, grupa В, С, РР, minerale (calciu, potasiu, fi er, 
fosfor, seleniu, sodiu, magneziu). Antrachinonele 
asigură efectul laxativ treptat, care se manifestă 
în termen de 8–12 ore de la administrarea casca-

rei. Pătrunzând în organism, aceste substanțe trec 
prin intestinul subțire și ajung în intestinul gros, 
unde încep să acționeze activ. Stimulând pereții 
intestinului gros, antrachinonele încep să crească 
tonusul muscular și peristaltismul acestuia. Com-
parativ cu alte plante cu efect laxativ similar – fâ-
nul, rubarba, aloe – crușinul curăță ”delicat” intesti-
nul, nu afectează mucoasele acestuia,nu produce 
iritații și dureri în tractul gastro-intestinal. Datorită 
antrachinonelor, aceasta contribuie la o defecare 
ușoară și nedureroasă, normalizează scaunul. De 
aceea, crușinul se recomandă în primul rând per-
soanelor vârstnice – o dată cu vârsta, organismul 
nu-și mai îndeplinește funcțiile așa cum trebuie, 
ceea ce duce la apariția  tulburărilor de motilitate și 
peristaltism ale intestinului. 
De asemenea, antrachinonele sunt efi ciente împo-
triva bacililor E.coli, enterococilor, care distrug mu-
coasele, împiedică funcționarea tractului gastro-in-
testinal și provoacă diverse intoxicații, menținând 
totodată fl ora intestinală sănătoasă. Un alt avantaj 
al crușinului Pursh constă în faptul că acesta nu 
elimină din organism multe vitamine și minerale, 
așa cum fac alte laxative. 
Taninurile din crușin protejează mucoasele intesti-
nale împotriva distrugerilor și împiedică dezvolta-
rea infl amațiilor în tractul gastro-intestinal. Împre-
ună cu uleiurile esențiale aceste substanțe previn 
fermentația din intestin, contribuie la funcționarea 
mai bună a bilei, crescând eliminarea colesterolu-
lui din bilă, ajută fi catul în activitatea de detoxifi ere 
a organismului. 

Scoarță de crușin ..................................................................... 500 mg
excipienți

Cascara Sagrada
Crușin

compoziţie
prezentare   90 de capsule vegetale
cod   2107

u� lizare
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Chewable Calcium with Vitamins C&D

Examinând problema osteoporozei, trebuie luate în 
considerare următoarele aspecte: 
• rezerva de calciu în oasele scheletului uman începe 

să scadă după vârsta de 30 de ani;
• fiecare a doua femeie şi fiecare al optulea bărbat 

poate dezvolta după această vârstă osteoporoză;
• în prezent sindromul osteopenic se întâlneşte tot 

mai des la adolescentele de 16 ani, care au deficit de 
masă corporală;

• osteoporoza aparţine categoriei afecţiunilor, pentru 
care măsurile de profilaxie sunt stabilite foarte clar şi 
respectarea acestora poate ajuta la evitarea riscului 
de îmbolnăvire şi fracturilor de oase.

Comprimatele „Chewable Calcium with Vita-
mins C&D” cu gust plăcut de mentă asigură or-
ganismului cel mai important mineral – calciul, 
precum şi vitaminele C şi D, necesare pentru asi-
milarea calciului. Este un remediu efi cient pentru 
profi laxia osteoporozei şi sindromului osteopenic. 
Acţiunea componentelor active
Calciul este un macroelement esenţial pentru or-
ganismul uman. În combinaţie cu elementele ne-
cesare pentru asimilarea sa participă la formarea 
şi corecta dezvoltare a ţesutului osos şi dinţilor. 
Aportul de calciu în organism în cantităţi necesare, 
precum şi o alimentaţie echilibrată şi efortul fi zic 
sufi cient contribuie la crearea unui depozit de cal-
ciu optim în ţesutul osos. Un aport corespunzător  
de calciu permite minimizarea şanselor de apariţie 
a osteoporozei, caracterizată prin fragilitatea cres-
cută a oaselor, tendinţa de fracturare sau chiar de 
modifi cări ale coloanei.
În ultimii ani aceste afecţiuni manifestă tendinţă de 
întinerire în sensul că, tot mai des acest diagnos-
tic vizează persoanelor tinere. Cauza provine din 
noile tendinţe ale modului de viaţă: hipodinamia, 
alimentaţia incorectă, stresul, fumatul, alcoolul. 

Calciul ca aport suplimentar este indicat în speci-
al femeilor afl ate la perioada menopauzei, întrucât 
absorbţia acestuia scade odată cu scăderea nive-
lului de estrogeni. În această perioadă, în fi eca-
re an se pierde în jur de un kilogram (!) de masă 
osoasă.
Vitamina D creşte în mod substanţial absorbţia 
calciului, contribuie la mineralizarea ţesutului osos 
şi dentar. Nivelul redus de vitamina D poate duce 
la asimilarea insufi cientă a calciului, chiar şi în 
condiţiile aportului excesiv al acestuia în organism. 
Vitamina C deţine un rol important în sinteza şi 
maturizarea celei mai importante proteine a ţe-
sutului osos – colagenul, care conferă fermitate 
oaselor şi asigură ţesutului osos rezistenţă la de-
formare. În cazul defi citului de vitamina C, chiar şi 
dozele mari de vitamina D se dovedesc inefi ciente, 
ceea ce duce la reducerea asimilării calciului.

Calciu (carbonat) ….......................…………….……….…………….… 500 mg
vitamina C  ….…………….……….……………........................….……..… 10 mg
vitamina D3  ….…………….……….........................…………...……..… 200 UI
excipienţi.

Chewable Calcium 
with Vitamins C & D
Calciu Masti cabil cu Vitaminele C şi D

compoziţie
prezentare   120 comprimate 
cod   1071

u� lizare
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Se recomandă uti lizarea produsului „Coral Chlorella”:
• persoanelor cu o imunitate scăzută, vârstnicilor, lo-

cuitorilor marilor orașe industriale, persoanelor care 
lucrează în mediu nocive, fumătorilor, persoanelor 
care consumă alcool;

• pentru profi laxia anemiei;
• în disbacterioză și afecțiuni ale tractului gastroin-

testi nal.

Chlorella Tablets

„Chlorella Tablets” este un produs dezvoltat pe 
baza microalgei chlorella, care se deosebeşte 
printr-o compoziţie biologică unică, prin proprietăţi 
antioxidante şi detoxifi ante, prin capacitatea de a 
optimiza activitatea sistemului imunitar şi procesul 
digestiv. 

Acţiunea componentelor active
Din punct de vedere al valorii nutritive, algă 
unicelulară chlorella, nu este mai puţin valoroasă 
decât carnea sau cerealele. Dacă în grâu se 
conţin proteine în proporţie de 12%, în chlorella 
conţinutul de proteine este de peste 50%! Acest 
lucru se întâmplă datorită faptului că citoplasma sa 
este alcătuită pe jumătate din proteine. Conform 
datelor biochimiştilor, chlorella este o excelentă 
sursă de proteine pentru persoanele, care nu pot 
sau nu vor să mănânce carne. Mai mult de atât, 
chlorella conţine  beta-caroten, vitaminele В9, 
В12, Е, С, aminoacizi, substanţe minerale, adică 
toate componentele necesare pentru o alimentaţie 
echilibrată.
Cercetările savanţilor americani au scos în 
evidenţă proprietăţile detoxifi ante importante ale 
algei chlorella. Conform rezultatelor obţinute, 
eliminarea din corp a pesticidelor, elementelor 
grele, cum ar fi  uraniul, mercurul, plumbul creşte 

mult în cazul administrării chlorella. Acest efect 
extraordinar se explică prin factorii de creştere 
din compoziţia algei, care apără celulele împotriva 
acţiunii diverselor substanţe toxice.
Chlorella se deosebeşte prin rezerva crescută de 
clorofi lă. S-a stabilit că microalga conţine de 5-10 
ori mai multă clorofi lă decât spirulina sau lucerna. 
Clorofi la este extrem de efi cientă în combaterea 
anemiei: pătrunzând în circuitul sanguin, ea 
satură sângele cu oxigen şi se transformă în 
hemoglobină.
Chlorella exercită acţiune benefi că asupra 
procesului digestiv datorită normalizării secreţiei 
sucului gastric şi este o resursă nutritivă pentru 
microfl ora benefi că, stimulând creşterea acesteia. 
Materialul fi bros din care sunt formaţi pereţii 
celulelor algei îmbunătăţeşte funcţiile intestinului, 
eliminând indigestia, exercită acţiune cicatrizantă. 
Complexul de acizi nucleinici, aminoacizi, peptide, 
care intră în compoziţia acestui material, răspunde 
de procesul antimutaţional în ţesuturi şi refacerea 
acestora.
Chlorella contribuie la stimularea forţelor de 
protecţie ale organismului, la producţia proteinei 
antivirale - interferonul, posedă acţiune specifi că 
împotriva citomegalovirusului şi virusului Epstein-
Barr. Datorită acestor proprietăţi contracarează 
multe infecţii.

compoziţie
Chlorella (Chlorella pyrenoidosa) .............................................. 500 mg
excipienţi

prezentare   180 comprimate mas� cabile
cod  2129

Chlorella Tablets

u� lizare
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CircuPhyt

CircuPhyt contribuie la efecte benefice pentru: 
• prevenirea afecțiunilor varicoase;
• îmbunătățirea microcirculației;
• reducerea proceselor inflamatorii din vasele sangvine.

CircuPhyt reprezintă un complex de venotonice 
naturale extrem de efi ciente pentru menținerea să-
nătății vaselor de sânge.
Acţiunea componentelor active
Diosmina este un fl avonoid foarte efi cient, izolat 
din extractul de citrice. Această substanță joacă un 
rol primordial în creșterea tonusului vaselor sang-
vine, normalizează microcirculația, contribuind la 
prevenirea afecțiunilor varicoase și a insufi cienței 
venoase. Diosmina crește elasticitatea peretelui 
capilar, îmbunătățește drenajul venos, protejează 
pereții vasculari și capilarele de procesele infl ama-
torii. 
Gotu Cola ajută efi cient în cazul afecțiunilor vari-
coase. Iarba conține acizi triterpenici (acid asiatic, 
centilic și centoilic) fl avonoide, cum ar fi  rutina, 
chemferol, quercitină, care îmbunătățesc circula-
ția cerebrală și periferică. Gotu Kola favorizează 
creșterea elasticității pereților vasculari ai venelor 
datotită stimulării secreției de colagen, accelerând 
împreună cu acesta vindecarea vaselor de sânge 
afectate. 

Diosmină (din extract de citrice)  ….......................…….……….… 250 mg
extract de iarbă de gotu cola …………….……….………....……......… 100 mg
extract de semințe de castan sălbatic ….……………...............… 100 mg
extract de fructe de coacăz ….……................………...............… 100 mg
extract de fructe de păducel ….……................……….................… 60 mg
extract de frunze de gingko biloba ...............……….................… 40 mg

CircuPhyt

compoziţie
prezentare   60 capsule 
cod    91823

u� lizare

Semințele de castan sălbatic conțin până la 60% 
amidon, glicozidă-escină, proteină, uleiuri grase, 
catechine, substanțe amare, taninuri (8–13%) și 
proteine (8%), arginină. Castanul sălbatic este un 
cunoscut tonic venos și antiinfl amtor. Complexul 
de substanțe active conținut de acesta îmbunătă-
țește microcirculația, reduce permeabilitatea capi-
larelor și fenomenele infl amatorii din vasele sang-
vine mari și mici, împiedică stagnarea sângelui.
Gherghinul conține în fructe acizi organici, fe-
nolcarbonici și triterpenici, fl avonoide, proanto-
cianidine, vitamina С. Datorită acestei compoziții  
gherghinul împiedică formarea uneia dintre cele 
mai puternice substanțe vasoconstrictoare – angi-
otenzina II, prevenind formarea trombilor și îmbu-
nătățind fl uxul sangvin.
Gingko Biloba este bogat în glicolide, bilobalide 
și fl avonoide, care cresc elasticitatea și rezisten-
ța pereților vaselor sangvine, previn aderența eri-
trocitelor și trombocitelor, prevenind trombozele, 
inclusiv la nivelul vaselor cerebrale și cardiace. 
Gingko are un efect vasodilatator, reglează ali-
mentarea sangvină a vaselor de sânge, îmbună-
tățește circulația capilară, reduce edemul la nivelul 
membrelor superioare și inferioare.
Fructele de afi ne conțin o gamă extrem de diver-
să de substanțe utile, dintre care o importanță de-
osebită o prezintă antioxidanții – proantocianidine 
care asigură elasticitatea și integralitatea capilare-
lor și a vaselor sangvine de mari dimensiuni. 
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Coenzyme Q10 100mg

Produsul „Coenzyme Q10” vă va fi de un real ajutor 
în caz de: 
•  astenie şi sindromul oboselii cronice;
• stări de epuizare emoţional-psihică sau fizică;
• boală ischemică, aritmii, hipertonii;
• ateroscleroză;
• dereglări ale schimbului de substanţe;
• obezitate;
• în perioada de convalescenţă.

Coenzima Q10 – ubichinona – reprezintă un 
substrat energetic necesar pentru activitatea tuturor 
tipurilor de celule. În cazul unui aport sufi cient 
al acesteia în ţesuturi, reacţiile imunologice 
decurg normal. În organismul uman coenzima se 
sintetizează din acidul mevalonic – unul din acizii 
organici-cheie al vietăţilor. S-a demonstrat ştiinţifi c 
că această substanţă poate reduce cu până la 
80% viteza normală de îmbătrânire a organismului. 
Efectele antiîmbătrânire ale coenzimei Q10 
se manifestă practic prin creşterea nivelului 
energetic, stimularea imunitară şi blocarea acţiunii 
radicalilor liberi care degenerează celula. După 20 
de ani, o dată cu înaintarea în vârstă, capacitatea 
organismului de a sintetiza coenzima Q10 scade 
şi atunci, pentru a putea menţine tinereţea se 
poate apela cu încredere la suplimentul alimentar 
biologic activ „Coenzyme Q-10”.
„Coenzyme Q-10” este un produs natural pe bază 
de ubichinonă care creşte potenţialul energetic al 
organismului, accentuează protecţia antioxidantă, 
împiedicând îmbătrânirea prematură şi apariţia 
multor afecţiuni.

Acţiunea componentelor active
Un aport ridicat  de coenzima Q10 îl deţin 
organele cu un consum energetic important – 
inima, fi catul, plămânii şi pancreasul. Această 

substanţă este parte componentă a mitocondriilor, 
care produc în jur de 95% din toată energia 
necesară organismului uman. Consumul acestei 
coenzime este indicat de multe programe pentru 
corectarea greutăţii, întrucât aceasta stimulează 
producţia de energie şi normalizează procesul 
de metabolism, accentuând arderea depunerilor 
excesive de grăsime. 
Odată cu înaintarea în vârstă, organismul pierde 
capacitatea de asimilare a cantităţii de coenzima 
Q10 din hrană. În paralel se reduce şi sinteza 
acesteia în organism, fenomen corelat cu apariţia  
multor afecţiuni, ce însoţesc vârsta a treia.
Cercetările au demonstrat necesitatea 
coenzimei Q10 în asigurarea apărării imunitare a 
organismului, ea având capacitatea de a accentua 
activitatea macrofagelor şi de a creşte cantitatea 
de imunoglobuline. 
Această substanţă normalizează, de asemenea, 
şi funcţionarea sistemului cardiovascular: 
creşte capacitatea contractilă a muşchiului 
cardiac, îmbunătăţindu-i circulaţia, are acţiune 
antisclerotică, antiaritmică şi hipotensivă, 
creşte rezistenţa fi zică, încetineşte procesul 
îmbătrânirii protejând mitocondriile împotriva 
oxidării. Reduce în mod substanţial acţiunea 
toxică a medicamentelor menţinând activă funcţia 
timusului.
Trebuie luat în considerare faptul că acţiunea 
coenzimei nu este una imediată. Rezultatele 
utilizării acesteia încep să se manifeste în 
săptămâna 2-4 de la începerea administrării, când 
se atinge nivelul necesar al concentraţiei acesteia 
în organism. 

Coenzima Q10 …….........................………………………………….…… 100 mg
excipienţi.

Coenzyme Q10
100 mg

compoziţie
prezentare   60 capsule
cod   2148

u� lizare
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compoziţie

„Coral Alfalfa” contribuie la fortifierea generală a 
organismului și este utilizat ca adjuvant în profilaxia: 
• hipovitaminozei; 
• suprasolicitării, iritabilităţii crescute; 
• aterosclerozei; 
• gutei; 
• lactaţiei insuficiente. 

„Coral Alfalfa” acţionează multilateral asupra 
sănătăţii, fi ind un excelent remediu preventiv 
împotriva multor afecţiuni. Pe lângă frunzele de 
lucernă, noul produs conţine şi suc concentrat din 
frunze, accelerând semnifi cativ acţiunea pozitivă 
asupra organismului. „Planta regilor” ocupă un loc 
special printre plantele medicinale.
Utilizarea acesteia contribuie la creşterea vitalităţii, 
a capacităţii de muncă, este benefi că pentru 
persoanele cu sănătatea fragilă, care suferă de 
dereglări de digestie, intoxicaţii, pentru activitatea 
renală şi ulcere.

Acţiunea componentelor active

Biologul Frank Bovuer a stabilit că frunzele verzi 
de lucernă conţin cei opt aminoacizi esenţiali, 
nesintetizaţi de organismul uman, denumind-o 
„marea vindecătoare”. Planta este o bogată 
sursă de vitamine А, К, В1, В2, В6, Е, D2 şi D3, 
substanţe minerale, în special calciu, fosfor şi 
fl uor, saponine, izofl avone şi multe alte substanţe 
biologic active. Conţinutul colosal de vitamina К 
asigură efectul antihemoragic efi cient al lucernei, 
prevenind apariţia hemoragiilor interne şi externe. 
De aceea, lucerna este utilizată pentru profi laxia şi 

tratamentul complex în diverse forme de sindrom 
hemoragic. 
Lucerna este una din puţinele plante ce conţine 
fl uor de origine vegetală, care se acumulează în 
corp în primul rând în ţesutul dentar. Contribuie 
la formarea smalţului dentar şi protejează dinţii 
de carii, exercitând acţiune bactericidă asupra 
microorganismelor, care se dezvoltă în cavitatea 
bucală în cazul cariilor şi paradontozei. 
Această plantă „universală” are efect de însănătoşire 
şi în afecţiuni gastrice, balonare, stări ulceroase 
şi lipsa poftei de mâncare, întrucât conţine 
vitamina „antiulceroasă” U. Această vitamină 
contribuie la regenerarea mucoasei lezate a 
tractului gastrointestinal, normalizează aciditatea 
gastrică. Fiind un derivat al metioninei, vitamina 
U normalizează schimbul de lipide, în particular 
leagă colesterolul şi blochează absorbţia acestuia, 
împiedicând, astfel, instalarea aterosclerozei 
vaselor, reduce depunerile de grăsime neutră în 
fi cat, protejându-l împotriva degenerescenţei grase, 
are acţiune favorabilă asupra circulaţiei cerebrale 
şi coronariene. Vitamina U este capabilă să 
neutralizeze unele substanţe otrăvitoare şi toxinele, 
având un efect de detoxifi ere. Exercită acţiune 
antidepresivă. 
Lucerna conţine multă clorofi lă, contribuind la 
vindecarea rănilor, reduce riscul de contaminare 
bacteriană, este extrem de preţioasă pentru 
profi laxia anemiilor. 
Este utilă femeilor în perioada menopauzei 
şi mamelor care alăptează, datorită acţiunii 
estrogen-similare a izofl avonelor şi a capacităţii de 
a combate stările de nelinişte, de a creşte secreţia 
lactică. 
Conţinutul crescut de fi bre permite utilizarea plantei 
în calitate de remediu uşor laxativ. Totodată, este 
remediu natural antifebril şi diuretic (normalizează 
echilibrul hidric şi contribuie la eliminarea sărurilor 
acidului uric din organism, împiedicând apariţia 
cistitei şi infl amarea prostatei). 

Pulbere din frunze de lucernă ................................................... 150 mg
pulbere din suc proaspăt din frunze de lucernă ........................ 250 mg
excipienţi

prezentare   120 capsule
cod   2102

Coral Alfalfa

Coral Alfalfa
Coral Lucernă
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„Coral Artichoke” exercită acţiune favorabilă asupra 
ficatului şi sănătăţii organismului: 
• stimulează secreţia şi evacuarea bilei; 
• reduce eliminarea de grăsimi şi lipide din ficat; 
• elimină toxinele din organism; 
• exercită o uşoară acţiune diuretică; 
• normalizează schimbul de substanţe; 
• îmbunătăţeşte aspectul pielii.

„Coral Artichoke” îl putem numi primul prieten 
al fi catului! În compoziţia produsului se regăsesc 
cunoscuţi hepatoprotectori de origine vegetală 
(anghinare, armurariu), păpădie, betaină care 
exercită acţiune de restabilire la nivelului fi catului 
şi căilor biliare, asigură protecţia detoxifi antă a 
organismului îmbunătăţind funcţionarea organelor 
digestive şi intreg organismul. 

Acţiunea componentelor active

Anghinarea este un important produs dietetic avand 
un gust picant de nuci. Calitatea incontestabilă 
a acestei legume se manifestă prin acţiunea sa 
hepatoprotectoare pronunţată. Substanţele active 
din anghinare – acizii cofeilchinici, silimarina, 
fl avonizii – posedă proprietăţi purifi catoare şi 
colagoge. Scade nivelul colesterinazei, reducând 
astfel eliminarea de grăsimi şi lipide din fi cat şi 
restabilind functiile acestuia. Totodată, anghinarea 
accelerează eliminarea excesului de lichide, creşte 
eliminarea diverşilor compuşi pe bază de azot. 
Asigura organismului substanţe nutritive, proteine, 
vitamine (А, С, В1, В2), caroten, substanţe minerale. 
Anghinarea menţine sănătatea şi tinereţea pielii. 

Armurariul este utilizat cu succes în diverse 
afecţiuni hepatice, în hepatită, ciroză, litiază 
biliară, în distrofi a fi catului, alcoolism şi traumele 
provocate de catre acesta. Extractul de armurariu 
este recomandat ca remediu profi lactic pentru 
regiunile cu o structură ecologică defavorabilă. 
Planta intensifi că secreţia şi evacuarea bilei, funcţia 
secretorie şi motorie a tractului gastrointestinal, 
creşte proprietăţile protectoare ale fi catului în caz 
de infecţii şi intoxicaţii (inclusiv cele provocate de 
clor, radiaţii, medicamente şi chiar de cele mai 
otrăvitoare ciuperci – buretele viperei şi buretele 
pestriţ. 
Păpădia se bucură de o popularitate crescută 
printre locuitorii Europei. Substanţele amare 
din păpădie stimulează pofta de mâncare 
şi îmbunătăţesc digestia, având proprietăţi 
colagoge, diuretice şi laxative. Extractul de 
păpădie se încadrează în categoria celor mai 
valoroase remedii tonice şi fortifi ante. Este 
benefi c pentru persoanele cu aciditate crescută, 
întrucât normalizează echilibrul acido-alcalin al 
organismului. 
Betaina este o substanţă lipotropă de origine 
vegetală. Normalizează schimbul de lipide din 
fi cat, nivelul de trigliceride din sânge, participă 
la procesele de schimb, contribuie la producţia 
de energie. Totodată, această substanţa exercită 
acţiune coleretică şi colagogă, îmbunătăţeşte 
activitatea sistemului digestiv. 

extract din frunze de anghinare ............................................... 300 mg
clorhidrat de betaină .................................................................. 50 mg
extract din fructe de armurariu .................................................. 40 mg
extract din rădăcini de păpădie .................................................. 20 mg
excipienţi

prezentare  90  capsule

Coral Ar� choke

Coral Ar� choke
cod  91640

u� lizare
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Ajută la detoxifierea generală a organismului și la 
îmbunătățirea digestiei. 
Componentele active ale produsului: 
• Ajută la eliminarea paraziților din organism; 
• Contribuie la profilaxia infestării cu paraziți, în 

special în condițiile în care acest lucru este foarte 
probabil (consumul frecvent de pește de apă dulce și 
apă netratată, munca în grădină, contactul regulat 
cu animalele, înotul în lacuri etc.);

• Ajută la acțiunea pozitivă asupra digestiei și 
funcționării intestinului.

Nucul negru (Juglans nigra) este cea mai 
apropiată rudă a nucului, având o compoziție 
chimică identică cu acesta. Totodată, nucul 
negru se remarcă prin superioritatea cantitativă a 
substanțelor utile, fapt care explică și proprietățile 
sale medicinale. Astfel, în pericarpul  și frunzele 
nucului negru concentrația din cea mai valoroasă 
substanță juglona este de 2-4 ori mai mare decât 
în cazul nucului, deci și acțiunea nucului negru va 
fi  semnifi cativ diferită. 

Acţiunea componentelor active

Extractul de frunze de nuc negru contribuie la 
combaterea helminților și fungilor de tip Candida, 
favorizând normalizarea scaunului și îmbunătățirea 
funcționării intestinului. Are proprietăți antioxidante 
și tonice. Efectul nucului negru se explică prin 
aceea că această plantă conține o cantitate mare 
de juglonă, precum și fl avonoide, acizi organici, 
acizi grași nesaturați, cumarină, glicozide, 
vitaminele С, В1, Р, uleiuri esențiale și minerale.

Extractul din frunze de oregano reprezintă o 
sursă bogată de uleiuri esențiale și taninuri, de 
timol și carvacrol, substanțe valoroase și efi ciente 
împotriva diverselor tipuri de paraziți. Pe lângă 

proprietățile antihelmintice, oregano ajută la 
normalizarea digestiei: stimulează peristaltismul 
intestinal, îmbunătățește funcționarea bilei, 
intensifi că secreția glandelor digestive. 

Extract din frunze de nuc negru (Juglans nigra) ............ 300 mg
extract din frunze de oregano (Origanum Vulgare) .............. 50 mg
excipienți.

prezentare  fl acon 90 capsule vegetale

Coral Black Walnut

Coral Black Walnut
cod  91643

u� lizare

compoziţie
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Coral Boswellia 

„Coral Boswellia” se utilizează pentru:
• reducerea proceselor inflamatorii la nivelul 

articulaţiilor, muşchilor şi cartilagiilor;
• prevenirea proceselor degenerative la nivelul 

ţesutului osos şi muscular;
• îmbunătăţirea circulaţiei sanguine la nivelul 

muşchilor;
• atenuarea senzaţiei neplăcute de durere acută şi 

rigiditate la nivelul articulaţiilor.

la administrarea boswelliei se observă atenuarea 
efi cientă a edemului şi durerii la bolnavii de artrită. 
Procesul de acţiune al boswelliei este similar cu 
cel al antiinfl amatoarelor nesteroidiene, însă fără 
efectele adverse specifi ce celor din urmă. Principiul 
de acţiune al acizilor boswellici asupra sistemului 
osos şi muscular este următorul: acizii blochează 
în mod efi cient sinteza de leucotrieni, substanţe 
hormon-similare, care reprezintă unul dintre 
principalii factori ai infl amaţiei la nivelul coloanei 
vertebrale, cartilagiilor, ligamentelor, ţesutului 
conjunctiv şi ţesutului intraarticular. Totodată, 
aceşti acizi împiedică pătrunderea în cartilagiu şi 
în lichidul intraarticular a celulelor sanguine albe 
(leucocitele), contribuind astfel atât la dimunarea 
reacţiei infl amatorii, cât şi la reducerea în mod direct 
a nivelului de afectare a cartilagiului articular.
Boswellia este apreciată pentru acţiunea sa fortifi antă 
asupra structurii cartilagiului şi ţesutului osos. Acizi 
boswellici împiedică producţia unor enzime speciale 
care distrug cartilagiul, reduc eliminarea prin urină a 
componentelor de structură ale ţesutului cartilaginos, 
precum hidroxiprolina, hexosamina şi acidul 
uronic, încetinind procesul distrugerii cartilagiului şi 
accelerând procesele de restabilire. Această acţiune 
benefi că a plantei determină atenuarea senzaţiei de 
durere şi a edemului la nivelul articulaţiilor.
Printre efectele benefi ce ale acizilor boswellici sunt 
incluse: îmbunătăţirea circulaţiei sanguine la nivelul 
ţesutului articular infl amat, întărirea şi refacerea 
vaselor lezate, pătrunderea  în condiţii optime a 
sângelui şi substanţelor nutritive la focarul infl amaţiei.

Produsul „Coral Boswellia” ajută la susţinerea 
complexă a aparatului locomotor. La baza 
produsului se afl ă extractul din planta cu 
acelaşi nume, care, datorită conţinutului de 
acizi boswellici, contribuie la exercitarea acţiunii 
benefi ce asupra reducerii proceselor infl amatorii, 
contribuie la îmbunătăţirea circulaţiei sanguine la 
nivelul ţesutului muscular şi la fortifi erea structurii 
cartilagiilor.

Acţiunea componentelor active
Salai guggal, shallaki sau tămâia de India - aceasta 
este denumirea orientală a unor arbuşti din familia 
Boswellia, care cresc în regiunile muntoase ale 
Indiei. Dintre toate speciile, cea mai valoroasă este 
Boswellia tropicală sau Boswellia serrata, denumită 
de către europeni Indian Frankincense (tămâia de 
India). Particularitatea caracteristică a boswelliei 
este prezenţa răşinilor aromate care conţin  acizi 
boswellici. Nu întâmplător hinduşii numesc boswellia 
- „luptătorul împotriva infl amaţiei”.
Din punct de vedere al proprietăţilor antiinfl amatoare 
ale substanţelor benefi ce, acizii boswellici sunt cei 
mai valoroşi, comparând cu uleiurile eterice (kamfen, 
pinen) şi  răşinile.
În urma studiilor cercetătorii indieni au stabilit că 

Extract de boswellia 70% .......................................................... 400 mg
excipienţi

Coral Boswellia 

compoziţie
prezentare   90 capsule
cod   91846

u� lizare
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Coral Burdock Root 

Produsul „Coral Burdock Root” contribuie la :
• îmbunătăţirea detoxifierii organismului;
• reducerea nivelului de colesterol;
• reducerea manifestărilor inflamatorii şi bacteriene 

la nivelul tractului gastrointestinal;
• optimizarea digestiei şi funcţiei hepatice.

contribuind la dezvoltarea bacteriilor benefi ce.
Acizii oxicinamici din brusture posedă proprietăţi 
detoxifi ante, diuretice şi de epurare a sângelui. 
Contribuie la eliminarea accelerată din sânge 
a acidului uric, ureei, amoniacului şi toxinelor, 
îmbunătăţind funcţia hepatică şi accentuând diureza. 
În acelaşi timp normalizează schimbul hidro-salin şi 
exercită acţiune hepatoprotectoare.
Substanţele active din brusture reduc procesele 
infl amatorii la nivelul tractului gastrointestinal, 
asigură protecţia mucoasei gastrice a stomacului şi 
intestinului gros împotriva iritaţiilor şi îmbunătăţesc 
secreţia de suc gastric, contribuie la cicatrizarea 
ulcerelor, reduc durerile spastice şi contribuie la 
evacuarea conţinutului intestinal.
Substanţele amare din brusture accentuează efectul 
colagog şi îmbunătăţesc secreţia de enzime la 
nivelul pancreasului. Datorită acestei acţiuni benefi ce 
rădăcina de brusture se poate utiliza în diverse 
dereglări digestive, dar şi în  cazul dereglărilor de 
natură hepatică sau biliară.
O caracteristică a brusturelui este dată de prezenţa 
în compoziţia sa a preţioaselor sterine vegetale: 
sitosterina şi stigmasterina – cunoscuţi ca şi 
antagonişti colesterolului. Aceste substanţe reglează 
metabolismul lipoproteinelor în fi cat şi în intestinul 
subţire, reduc absorbţia de colesterol în intestin, 
micşorând astfel nivelul acestuia în sânge. Fiind 
substanţe hormon-similare naturale ele previn sau 
atenuează dereglările hormonale.
Rădăcina de brusture conţine o cantitate importantă 
de uleiuri eterice, acizi carbonici, antiseptici cunoscuţi 
care distrug în tractul gastrointestinal bacteriile 
patogene, generatoare de dispepsie, alergii şi 
meteorism.

Produsul „Coral Burdock Root” este un supliment 
alimentar pe bază de rădăcină de brusture (arctium 
lappa). Este benefi c în procesele de optimizare al 
schimbului de substanţe,  de epurare a sângelui, 
de îmbunătăţire a evacuării bilei în duoden, de 
accentuare a diurezei, de reducere a infl amaţiei 
la nivelul tractului gastrointestinal şi de asemenea 
posedă proprietăţi antibacteriene.

Acţiunea componentelor active
Rădăcina de brusture se deosebeşte prin conţinutul 
sporit de substanţe bioactive care exercită acţiune 
multilaterală asupra organismului. Conţine 
polizaharida inulina (peste 35%), sterine naturale, 
acizi graşi carbonici (palmitic şi stearic) şi oxicinamici, 
substanţe tanante, proteine, uleiuri eterice.
Rădăcina de brusture conţine o cantitate mare 
de inulină care îi conferă plantei un gust dulceag. 
Scindându-se la nivelul tractului gastrointestinal în 
fructoză, inulina favorizează depunerea glicogenului 
la nivelul fi catului şi normalizează funcţia insulino 
secretorie a pancreasului, exercitând astfel acţiune 
extrem de benefi că pentru persoanele cu  diabet. 
De asemenea inulina posedă proprietăţi prebiotice, 
adică exercită  acţiune benefi că asupra microfl orei, 

Pulbere din rădăcină de brusture ........................................ 500 mg
extract din rădăcină de brusture …………………….……...……... 100 mg
excipienţi

Coral Burdock Root 
Coral Rădăcină de Brusture

compoziţie
prezentare   90 capsule 
cod   91860
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Coral Carni� ne 

”Coral Carnitine” reprezintă un produs benefic pentru:
• menţinerea optimă a greutăţii corporale;
• mărirea rezistenţei şi a capacităţii de efort fizic sau 

intelectual;
• refacerea potenţialului energetic al organismului;
• sănătatea sistemului cardiovascular.

formării de ateroame (aterosclerotice) în vasele 
sanguine. Datorită carnitinei inima se eliberează 
de depunerile de grăsime şi primeşte, totodată, o 
cantitate dublă de energie.
O altă acţiune importantă a carnitinei este legată 
de capacitatea sa de a  reduce formarea radicalilor 
liberi în organism, care reprezintă principala cauză  
a îmbătrânirii premature a celulelor. Carnitina 
activizează protecţia antioxidantă a organismului.
Carnitina accelerează procesul de scindare a 
carbohidraţilor în acid lactic şi contribuie la eliminarea 
rapidă a acestuia din muşchi. Asigură muşchii 
cu energie în caz de hipoxie, mărește rezistenţa 
ţesuturilor la infl uenţa produşilor toxici, care sunt 
rezultaţi în urma scindării. Asigură refacerea rapidă 
după efort fi zic prelungit.
Datorită acţiuni sale multifuncţionale asupra sănătăţii, 
această substanţă este benefi că tuturor persoanelor, 
fără nici o excepţie. Sursele alimentare ale carnitinei 
sunt reprezentate de carne, lapte, peşte. Ţinând 
cont de acest aspect, se poate spune că această 
substanţă este benefi că în special vegetarienilor, 
însă cazul prelucrării termice, o mare parte din 
carnitină se pierde, așa că produsul este util atât 
vegetarienilor, cât şi consumatorii de carne.

„Coral Carnitine” este un biostimulator efi cient 
care mărește viteza de scindare a depunerilor de 
grăsime. Totodată carnitina combate epuizarea 
nervoasă, problemele cardiace și contribuie la 
îmbunătăţirea rezistenţei fi zice şi a activității 
intelectuale.

Acţiunea componentelor active
În traducere din limba latină cuvântul „carnitină” 
înseamnă „carne”, probabil datorită faptului că 
această substanţă a fost izolată încă la începutul 
secolului trecut din carnea de animale domestice. 
Studiile ulterioare au demonstrat că structura 
carnitinei este foarte apropiată de structura 
vitaminelor din grupa B, deşi carnitina nefi ind o 
vitamină. Ea se poate sintetiza în organism în fi cat şi 
rinichi, şi se regăsește, în principal, în muşchi şi fi cat.
Acţiunea carnitinei este bazată pe accelerarea 
scindării grăsimilor din organism, care sunt 
canalizate spre „centralele energetice” ale celulelor 
noastre - mitocondriile. În mitocondrii are loc 
procesul de oxidare a grăsimii şi de eliberarea de 
energie. Cu cât este mai mare cantitatea de acizi 
graşi, pe care carnitina ii conduce spre mitocondrii 
pentru producerea de energie, cu atât va rămâne 
mai puţină grăsime pentru depunere.
De asemenea carnitina contribuie la prevenirea 

Acetil L-carnitină  ........................................................................ 400 mg
excipienţi

Coral Carni� ne 

compoziţie
prezentare   180 capsule 
cod   91890
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„Coral Cat’s Claw” contribuie la susţinerea imunităţii
datorită următoarelor acţiuni: 
• imunomodelatoare şi general fortifiantă; 
• antioxidantă; 
• antitrombotică; 
• antiinflamatoare; 
• tonifiantă. 

Coral Cat’s Claw

compoziţie

„Coral Cat’s Claw” este un produs nou al com-
paniei Coral Club, care întăreşte imunitatea şi 
susţine tonusul general al organismului. La baza 
acţiunii sale se afl ă imunocorectorii – esenţiali în 
pierderea forţelor, slăbiciune, activitate redusă (li-
ana de Peru, ceaiul verde, rădăcina de brusture), 
care exercită acţiune generală fortifi antă, cresc 
rezistenţa sistemului imunitar la diverşi factori ai 
mediului ambiant, reduc reacţiile alergice şi infl a-
matoare. 

Acţiunea componentelor active
Liana de Peru este o plantă extrem de rară din 
punct de vedere al calităţilor sale benefi ce, care 
creşte doar în regiunile înalte muntoase şi jun-
glele amazoniene din America Latină. Băştinaşii 
din Peru nu numesc întâmplător această liană 
„gheara pisicii”, pentru că tulpina sa este aco-
perită cu mici spini, asemănători unor gheare, cu 
ajutorul cărora planta se agaţă cu dibăcie de trun-
chiurile şi ramurile copacilor. Descoperită în anul 
1974 de doctorul Keplinger, planta s-a mutat rapid 
din jungla amazoniană pe rafturile farmaciilor din 
multe ţări ale lumii. Din întreaga familie a mare-
nelor, numai liana de Peru posedă un pronunţat 
efect imunomodulator. Această plantă miraculoa-

să reface în cel mai bun mod forţele de apărare 
ale organismului, crescând rezistenţa acestuia 
la efort – datorită substanţelor active – alcaloizi 
oxiindolici, glicozide, proantocianidine. Acţionând 
în complex, aceste substanţe intensifi că fagoci-
toza, activizează funcţiile celulelor T-limfocite şi 
T-killer, care absorb particulele de origine străină 
dăunătoare, bacteriile, celulele moarte sau în curs 
de degradare, blochează multiplicarea viruşilor în 
celule. Normalizează nivelul de imunoglobuline în 
serul sanguin, responsabile pentru faza umorală a 
imunităii, îmbunătăţesc proprietăţile reologice ale 
sângelui, împiedicând agregarea trombocitelor şi 
reducând probabilitatea de formare a trombelor în 
vasele sanguine. Totodată, gheara-pisicii contribu-
ie la întărirea rezistenţei capilarelor şi îmbunătăţi-
rea tonusului vascular. 
După părerea cunoscătorilor chinezi ai acestei 
băuturi deosebite, aroma revigorantă, tonifi antă şi 
fi nă a ceaiului verde îmbunătăţeşte starea de dis-
poziţie şi mobilizează forţele, încarcă cu energie şi 
prelungeşte viaţa. Ceaiul este extrem de important 
pentru sănătate, fi ind bogat în vitamine, substanţe 
minerale, uleiuri eterice şi aminoacizi. 
Pe lângă efectul tonifi ant şi revigorant, asigură şi 
protecţie antioxidantă, de care este responsabilă 
vitamina P: protejează vasele sanguine împotriva 
deteriorării acestora de către radicalii liberi, fă-
cându-le elastice şi fl exibile, împiedică oxidarea 
celulelor, încetineşte procesul de îmbătrânire a or-
ganismului. Efectul antimicrobian şi antiviral este 
asigurat de catehinele ceaiului, care acţionează 
împotriva multor viruşi. 
Cu toate că este o plantă nepretenţioasă, brus-
turele este foarte popular în medicina populară şi 
tradiţională, datorită acţiunii sale de însănătoşire 
asupra organismului. O valoare deosebită o are 
rădăcina de brusture – depozit de substanţe biolo-
gic active: polizaharide, săruri de crom, fi er, fosfor, 
magneziu, sodiu, potasiu, cupru, acizi linoic, oleic, 
stearic şi palmitic, uleiuri eterice. Acest complex 
exercită efect antimicrobian şi antiseptic, combate 
procesele infl amatorii şi alergia. 

extract din scoarţă de gheara-pisicii ......................................... 300 mg
extract din rădăcină de brusture ............................................... 100 mg
extract din frunze de ceai-verde ................................................ 100 mg
excipienţi

prezentare   60 capsule
cod  91642

Coral Cat’s Claw
Coral Gheara Pisicii
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Coral Kelp

Produsul „Coral Kelp” are acţiune benefică pentru:
• sistemul endocrin
• sistemul cardiovascular
• sistemul digestiv

compoziţie

Laminaria Japonica – se utilizează partea 
laminară a plantei, care conţine iod, în cea 
mai mare parte sub formă de ioni (40-90%), 
polizaharide (laminarină, manit, fructoză), 
vitamine, macro- şi microelemente. Laminaria se 
utilizează în calitate de remediu fortifi ant general 
în ateroscleroză şi afecţiunile glandei tiroide, 
îmbunătăţeşte funcţia de motilitate şi evacuare a 
tractului gastrointestinal.
Ghimbirul (Zingiber offi  cinale) conţine terpene, 
kamfen, cineol, bisabolen, borneol, citral, 
linalool, vitaminele C, B1, B2. Se consideră că 
planta posedă proprietăţi antiinfl amatoare pentru 
cavitatea  bucală şi gât.
Ghimbirul se utilizează în stări de rău de mişcare, 
ulcer gastric, pentru stimularea apetitului şi 
îmbunătăţirea digestiei, în dereglări ale schimbului 
de lipide şi colesterol, pentru normalizarea stării 
vaselor sanguine.
Măceşul (Rósa canína) conţine multă vitamina C 
şi alte vitamine (А, В, В2, К, Р), substanţe minerale, 
acizi organici, fl avonoide, substanţe tanante.
Fructele de măceş se utilizează în calitate 
de remediu fortifi ant general în perioada de 
convalescenţă şi în boli infecţioase. Fructele sunt 
folosite pentru tratamentul şi profi laxia răcelilor, 
hipo- şi avitaminozelor, în stări de supraoboseală 

şi inecţii gripale. Măceşul este indicat în nefrite, 
ateroscleroză, ulcer gastric, afecţiuni acute 
şi cronice ale fi catului, intestinului, în diateze 
hemoragice, hemoragii, hemofi lie, insufi cienţă 
suprarenală şi hipertireoză.

extract de laminaria ...................................................................180 mg
extract de măceş ........................................................................150 mg
extract din rădăcină de ghimbir....................................................20 mg
excipienţi 

prezentare   60 capsule
cod   91805

Coral Kelp
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Coral Lecithin 

Consumul produsului „Coral Lecithin” are acţiune 
benefică în următoarele situaţii:
• afecţiuni cardiovasculare;
• nervozitate, oboseală, deficit de atenţie, scăderea 

memoriei;
• efort crescut intelectual şi fizic;
• dereglarea funcţiei hepatice;
• afecţiuni ale pielii.

de colesterol în sânge, îmbunătăţeşte fl uiditatea 
sanguină şi irigarea cu sânge a organelor. Scade 
frecvenţa contracţiilor cardiace, reduce tonusul 
peretelui vascular, şi, prin urmare, poate infl uenţa 
presiunea sanguină. 
Lecitina participă în mod activ la reglarea 
schimbului de lipide, scindând lipidele în acizi 
graşi simpli. De aceea, în prezenţa lecitinei, 
lipidele părăsesc mai repede fi catul, ajungând 
în depozitele de grăsime şi în organe. Mai mult 
decât atât, administrarea de lecitină contribuie la 
accelerarea refacerii celulelor lezate ale fi catului 
în cazul acţiunii toxice a alcoolului, nicotinei, 
medicamentelor şi drogurilor, a conservanţilor şi 
altor aditivi alimentari. 
Această substanţă joacă, de asemenea, un rol 
important în protecţia imunitară a organismului. 
Lecitina reface funcţiile apărătorilor noştri – 
limfocitele şi macrofagele, creşte rezistenţa la 
boli datorită infl uenţării producţiei de anticorpi, a 
stimulării creşterii şi activităţii fagocitelor. 
Lecitina este unul din activatorii principali ai 
funcţiei reproductive. Este importantă în special 
pentru dezvoltarea intrauterină a fătului şi nou-
născutului, a acţiunii benefi ce asupra dezvoltării 
capacităţilor intelectuale viitoare ale bebeluşului. 
Pe lângă toate celelalte calităţi, lecitina este şi 
antioxidant, protejând pielea de acţiunea radicalilor 
liberi. Îmbunătăţeşte procesele de nutriţie şi 
detoxifi ere a celulelor, activizează schimbul de 
lipide, stimulează procesul de formare a celulelor 
noi ale pielii şi refacerea celor lezate.

„Coral Lecithin” este un produs nou de calitate 
superioară, fabricat sub marca comercială proprie 
a companiei Coral Club Int. Este unul dintre cele 
mai cunoscute suplimente alimentare, necesare 
pentru menţinerea sănătăţii. Lecitina reprezintă 
una din substanţele de bază din compoziţia 
tuturor membranelor celulare ale organismului 
uman. Este necesară organismului ca material 
de construcţie pentru reînnoirea şi “repararea” 
celulelor deteriorate.

Acţiunea componentelor active
Principalele componente ale lecitinei, colina şi 
inositolul, sunt vitale pentru buna funcţionare a 
creierului. Colina răspunde pentru coordonarea 
contracţiilor musculare, activitatea intelectuală, 
capacitatea de muncă, activitatea creativă, 
contribuie la formarea şi menţinerea memoriei 
operative. Inositolul infl uenţează benefi c starea 
de dispoziţie, comportamentul, orientarea în 
spaţiu, posedă proprietăţi calmante, reducând 
nervozitatea şi iritabilitatea. 
Lecitina este un stimulent de neînlocuit pentru 
inimă. Aportul zilnic al acestei substanţe benefi ce 
în alimentaţie contribuie la reducerea nivelului 

Lecitină lichidă de soia ……….......................………………………... 1200 mg
din care 680 mg total lipide polare, din care 600 mg total fosfatide, din 
care 515 mg total fosfolipide.

Coral Lecithin 
Coral Leciti nă

compoziţie
prezentare   120 capsule 
cod   91650
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Coral Licorice Root 

„Coral Licorice Root” acţionează benefic în diverse 
probleme de sănătate: 
• afecţiuni ale căilor respiratorii (bronşită, pneumonie 

etc.); 
• afecţiuni ale tractului gastrointestinal (eroziunea 

mucoasei gastrice şi duodenale, afecţiuni cronice 
ale ficatului şi căilor biliare); 

• hipofuncţia cortexului glandelor suprarenale, în 
pielonefrită acută şi cronică.„Coral Licorice Root” este un remediu antiinfl a-

mator, expectorant, imunocorector pe bază de ex-
tracte de lemn-dulce şi ghimbir care contribuie la 
refacerea şi menţinerea stării de sănătate. 

Acţiunea componentelor active

Lemnul-dulce este o sursă valoroasă de substan-
ţe benefi ce: saponine triterpenice, acizi glicirizinic 
şi gliciretic, fl avonoizi, manitol, mucilagii, răşini, 
acid ascorbic. Acizii glicirizinic şi gliciretic exercită 
acţiune similară cu cea a hormonilor, având propri-
etăţi antiinfl amatoare. Aceşti acizi acţionează asu-
pra ADN-ului şi ARN-ului diverşilor viruşi, stopând 
dezvoltarea acestora încă din faze incipiente, blo-
când pătrunderea virusului în interiorul celulei şi 
capacitatea acestuia de a sintetiza particule virale 
noi. Induc formarea de interferon, accentuând pro-
prietăţile de apărare ale mucoaselor. 
Flavonidele exercită acţiune spasmolitică (acţi-
onează asupra musculaturii netede a bronhiilor), 
cicatrizantă şi antiinfl amatoare, reduc fragilitatea 
capilarelor, contribuie la formarea unui fi lm de pro-
tecţie pe mucoasa tractului gastrointestinal, îmbu-
nătăţind regenerarea ţesuturilor lezate. 
Ghimbirul cunoscut prin compoziţia sa «iute» 

(cinghiberen, gingerol, kamfen, gingerin, felan-
dren, bisabolen, borneol) exercită efecte antiinfl a-
matoare, tonifi ante şi de protecţie antistres.  
Ghimbirul exercită acţiune favorabilă asupra sis-
temului digestiv, contracarând cu succes diverse 
tipuri de dispepsii (greutate, tensionare gastrică, 
balonare şi senzaţie de apăsare în zona epigastri-
că, greaţă). Consumul sistematic de ghimbir stimu-
lează digestia şi îmbunătăţeşte secreţia gastrică. 
Ghimbirul blochează acţiunea prostaglandinelor, 
care provoacă infl amaţia vaselor sanguine şi arti-
culaţiilor, bacteriilor patogene din tractul gastroin-
testinal, reduce nivelul colesterolului în sânge. În 
plus este util in programele de detoxifi ere.
Este extrem de benefi c pentru întărirea imunităţii. 
Datorită prezenţei în rădăcina plantei a vitamine-
lor, mineralelor, uleiurilor şi aminoacizilor esenţiali, 
exercită o puternică acţiune de stimulare şi toni-
fi ere, mobilizând forţele interne ale organismului.

compoziţie
extract deglicirinizat din rădăcini de lemn-dulce ...................... 300 mg
extract din rădăcini de lemn-dulce .......................................... 80 mg
extract din rădăcini de ghimbir ............................................... 20 mg
excipienţi

prezentare  100 capsule
cod   91641

Coral Licorice Root
Coral Rădăcină de Lemn Dulce
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Coral Magnesium

„Coral Magnesium” contribuie la următoarele acţiuni 
benefice:   

• sporeşte rezistenţa în cazul  efortului intelectual, 
emoţional şi fizic;

• măreşte potenţialul energetic al muşchiului cardiac, 
reglează tonusul vaselor sanguine şi ritmul cardiac;

• normalizează schimbul de proteine, lipide şi acizi 
nucleinici, activizează procesele de producţie a ATF;

• contribuie la o asimilare mai bună a substanţelor 
nutritive la nivelul tractului gastrointestinal.

„Coral Magnesium” este un produs necesar 
atât pentru buna funcţionare a sistemelor 
cardiovascular, nervos şi digestiv, cât şi pentru 
refacerea multor funcţii biologice ale organismului. 

Acţiunea componentelor active
Magneziul reprezintă unul dintre cele mai 
importante minerale pentru om, întrucât participă 
la peste 300 de reacţii biochimice, care asigură 
funcţionarea normală a organismului. Una dintre 
funcţiile principale ale magneziului este protecţia 
sistemului nervos împotriva stresului degradant. 
Magneziul inhibă procesele de excitare la nivelul 
SNC-ului şi reduce sensibilitatea organismului la 
factorii iritanţi externi (sunete puternice, lumină 
intensă etc.). Defi citul de magneziu se manifestă 
prin nervozitate crescută şi stare de oboseală 
accentuată.
Magneziul optimizează funcţionarea celulelor 
muşchiului cardiac,  stabilizează ritmul cardiac şi 
este extrem de important în procesul de reglare a 
activităţii neuromusculare a inimii. 
Acest mineral este benefi c pentru asimilarea 
calciului şi vitaminei C şi pentru participarea 
la schimbul de carbohidraţi. Magneziul ajută 
organismul să se adapteze la frig, reprezintă 

componenta de structură a oaselor şi smalţului 
dentar, stimulează peristaltismul intestinal şi are 
efect colagog.
Magneziul contribuie la refacerea mecanismului 
de coagulare sanguină, contribuie la menţinerea 
sănătăţii vaselor, previne formarea ateroamelor de 
colesterol pe pereţii acestora, crescând lumenul 
vaselor şi debitul coronarian.
Magneziul exercită acţiune benefi că asupra 
funcţiei rinichilor şi glandelor suprarenale, asupra 
producţiei de energie şi asupra formării ţesuturilor 
osos şi muscular. În cazul defi citului de magneziu, 
procesul asimilării calitative a mineralelor şi 
substanţelor nutritive  se dereglează. În acelaşi 
timp, un nivel optim de magneziu în organism 
contribuie la sporirea tonusului musculaturii netede 
a vaselor, intestinului, vezicii biliare şi urinare etc., 
deţine un rol important în procesele de sinteză 
a proteinelor, aminoacizilor şi în transmiterea de 
informaţii genetice cu participarea ADN-ului şi 
ARN-ului.
Produsul conţine două săruri de magneziu – 
taurat şi glinicat (combinaţi cu aminoacizii taurina 
şi glicina). Calitatea acestor două săruri este 
aceea că exercită o mai bună biodisponibilitate  
comparativ  cu alte săruri de magneziu şi nu 
exercită acţiune iritată asupra intestinului.  În plus, 
combinaţia de glicină şi magneziu îmbunătăţeşte 
circulaţia cerebrală, optimizează memoria şi 
capacitatea de muncă, iar combinaţia de taurină 
şi magneziu activizează producţia de energie şi 
îmbunătăţeşte alimentaţia celulelor.

Taurinat de magneziu ………..............................................………….... 75 mg
glicinat de magneziu ………..............................................………….….. 75 mg
excipienţi.

Coral Magnesium
Coral Magneziu

compoziţie
prezentare   90 capsule
cod   91881
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Coral Taurine

„Coral Taurine” este un produs recomandat pentru: 
• sistemele cardiovascular și nervos;
• menținerea sănătății aparatului vizual; 
• optimizarea schimbului de substanțe; 
• acțiune antioxidantă. 

“Coral Taurine” reprezintă  sursa aminoacidului 
“universal” – taurina, care exercită acțiune multi-
laterală de îmbunătățire a sănătății, fi ind foarte 
important pentru consum în calitate de supliment 
alimentar.

Acţiunea componentelor active
Se poate afi rma faptul că acest aminoacid îl în-
soțește pe om pe durata întregii sale vieți: de la 
concepție până la bătrânețe. Încă din timpul sarci-
nii taurina este extrem de importantă pentru dez-
voltarea și creșterea normală a fătului. Specialiștii 
au constatat că în creierul copiilor există o canti-
tate de taurină de 4 ori mai mare decât în creierul 
adulților.
Dacă facem referire la sursa taurinei din alimenta-
re, aceasta se regăsește în produsele de origine 
animală: pește, carne, lapte, ouă și nu în produ-
sele vegetale. De aceea taurina este extrem de 
importantă pentru vegetarieni. Deși taurina este 
considerată un aminoacid, spre deosebire de alți 
aminoacizi, aceasta nu intră în compoziția prote-
inelor.
Posibilitățile funcționale ale taurinei sunt impresio-
nante. Acesta este prezentă în concentrații crescu-
te în țesuturile creierului și în retina ochiului. Ajută 

la diminuarea spasmelor, inhibă transmiterea exci-
tabilității nervoase la nivelul SNC, îmbunătățește 
capacitatea de memorare  și  concentrarea. Este 
aminoacidul principal al retinei ochiului (40–50%) 
care asigură nutriția țesuturilor și buna funcționare 
a acestuia, contribuie la procesul de adaptare al 
ochiului la lumină. Cel mai important aspect este 
că taurina contribuie la refacerea țesuturilor lezate 
ale retinei și cristalinului, îmbunătățind, astfel, ve-
derea, după diverse traume sau din cauza proble-
melor cauzate de înaintarea în vârstă.
Taurina este la fel de importantă și pentru sistemul 
cardiovascular. Previne, în principal, eliminarea 
potasiului din mușchiul cardiac și normalizează 
schimbul de sodiu, potasiu, calciu și magneziu – 
minerale care sunt răspunzătoare  de funcționare 
corectă a ritmului cardiac. Totodată, taurina contri-
buie la dilatarea vaselor sangvine.
Acest aminoacid participă activ la schimbul de 
substanțe. Împiedică retenția bilei în vezica bilia-
ră și în căile biliare. Reduce nivelul de colesterol 
de densitate joasă (“colesterol rău”) în sânge și 
în fi cat și previne formarea trombelor. Un alt rol al 
taurinei este creșterea activității insulinei în orga-
nism, acest hormon exercită infl uență în mod di-
rect asupra nivelului de glucoză în sânge, asupra 
formării de glicogen din glucoză în fi cat și mușchi, 
crescând schimbul de energie.
În calitate de antioxidant taurina leagă în organism 
formele active de oxigen, care deteriorează ADN-
ul, menține cantitatea necesară de vitamine С și Е 
și cantitatea de proteină-antioxidant glutation.

Taurină ............................................................................................. 600 mg
ezcipienty

Coral Taurine

compoziţie
prezentare   60 capsule
cod    2101
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Coral Zinc 15

„Coral Zinc 15” exercită acţiune benefică asupra 
sănătăţii:

• asigură o susţinere completă a sistemului imunitar 
şi endocrin; 

• optimizează schimbul de substanţe; 
• îmbunătăţeşte starea tegumentelor.
.

„Coral Zinc 15” este un produs unic după 
diapazonul funcţiilor sale, exercitând o infl uenţă 
favorabilă asupra fortifi erii sănătăţii: este esenţial 
pentru funcţionarea timusului şi sistemului imunitar, 
împiedică instalarea stărilor de imunodefi cienţă, 
exercită acţiune antivirală, menţine echilibrul 
hormonal ala organismului, împiedicând apariţia 
adenomului de prostată, a afecţiunilor pielii, este 
efi cient în susţinerea tratamentului acneei.

Acţiunea componentelor active

Produsul conţine gluconat de zinc, care se 
asimilează mult mai bine şi mai uşor de către 
organism, fără a avea efecte adverse, respectă 
standardele superioare de calitate, fi ind 
recomandat pentru toate grupele de vârstă. 
Sursele de zinc în alimentaţie sunt reprezentate 
de carnea de vită, fi cat, produsele mării, germenii 
de grâu, făina de ovăz, morcovi, mazăre, spanac, 
nuci. Organismul unui adult conţine 1,5–3 g de 
zinc. Zincul se regăseşte în toate organele şi 
ţesuturile, dar cea mai mare cantitate se conţine 
în prostată, spermă, piele, păr, ţesutul muscular 
şi celulele sanguine. Microelementul zinc 
participă la diverse forme de schimb, inclusiv la 
schimbul de proteine, de aceea este necesar 
pentru desfăşurarea normală a multor procese 
biochimice. Acest element este necesar pentru 

sinteza de proteine, inclusiv a celei de colagen 
şi pentru formarea oaselor. Zincul participă la 
procesele de divizare şi diferenţiere celulară, la 
formarea imunităţii celulelor-T, la funcţionarea a 
zeci de enzime, a insulinei în pancreas. Zincul 
contribuie la absorbţia vitaminei E şi menţinerea 
normală a concentraţiei acestei vitamine în sânge, 
reglează procesul de hemopoeză. Zincul joacă 
un rol esenţial în procesul de regenerare a pielii, 
creşterea părului şi unghiilor, secreţia glandelor 
sebacee, întrucât participă la sinteza de proteine. 
Este important pentru prelucrarea alcoolului de 
către organism, de aceea insufi cienţa de zinc 
poare creşte predispoziţia la alcoolism. Acţionează 
în sinergie cu vitaminele А şi В6, exercitând asupra 
întregului organism un efect de refacere.

compoziţie 
Zinc (gluconat) ........................................................................... 15 mg

prezentare   100 comprimate
cod   91802

Coral Zinc 15 u� lizare
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Coral-Mine®

Prin interacţiunea cu apa, mineralele din săruri trec în 
apă, conferindu-i proprietăţi benefice, care contribuie 
la:
• atingerea unui nivel optim al pH-ului;
• reglarea tensiunii arteriale şi a ritmului cardiac;
• profilaxia osteoporozei, artritelor;
• creşterea elasticităţii muşchilor, refacerea structurii 

ţesutului osos şi cartilaginos;
• reglarea activităţii rinichilor, sistemului digestiv;
• îmbunătăţirea aspectului tegumentelor.

Coral-Mine® este un produs natural fabricat în 
Japonia din coralul de apă adâncă scleractinia, 
care creşte în Marea Japoniei, lângă insulele 
Okinawa şi Tokunoshima. Coralul este o substanţă 
unică,  în care, timp de peste 500 de milioane de 
ani de existenţă s-a consolidat armonia perfectă 
între lumea animală, vegetală şi cea minerală. 
Această minunată creaţie a naturii combină în 
structura sa câteva forme materiale: este un animal 
marin cu contur straniu care aminteşte de plantele 
exotice, el existând datorită sărurilor minerale şi se 
hrăneşte cu microorganisme marine.
Scheletul de coral este un complex de săruri 
minerale care determină proprietăţile sale unice 
şi acţiunea benefi că asupra organismului. În 
principal, este vorba despre sărurile de calciu şi 
magneziu. În compoziţia sa intră de asemenea 
şi potasiul, sodiul, fi erul, fosforul, sulful, siliciul, 
cromul, manganul, zincul şi alte elemente. Acest 
bogat complex de săruri naturale exercită o acţiune 
de reglare a echilibrului mineral al organismului, 
normalizând, prin urmare, şi activitatea sistemelor 
şi organelor vitale.

Acţiunea componentelor active
Calciul împreună cu fosforul formează ţesutul 
osos, este materialul de construcţie pentru 

toate ţesuturile conjunctive. Menţine o activitate 
cardiacă stabilă, conductibilitatea nervoasă şi 
contractilitatea musculară, creşte permeabilitatea 
membranelor celulare, normalizează procesele de 
coagulare a sângelui.
Magneziul, mineralul care ajută şi susţine calciul, 
asigură eliberarea ATP şi creşte potenţialul 
energetic al organismului, asigură un ritm cardiac 
stabil, reglează tonusul musculaturii netede 
(vaselor, intestinului, vezicii biliare şi urinare). 
Combinaţia echilibrată între calciu şi magneziu 
în organism în proporţie de (2:1) împiedică 
eliminarea calciului din oase, împiedică scăderea 
rezistenţei acestora.
Sodiul reglează presiunea osmotică, schimbul de 
apă şi proteine, este necesar pentru menţinerea 
excitabilităţii neuromusculare şi funcţionarea 
pompei de sodiu şi potasiu care asigură reglarea 
schimbului de substanţe la nivel celular.
Potasiul este cationul de bază intracelular care 
menţine echilibrul hidro-salin şi acido-bazic, 
excitabilitatea şi conductibilitatea neuromusculară; 
asigură stabilitatea tensiunii arteriale, elimină 
excesul de lichid din organism.

Coral mărunţit …………….......................……………………………….. 995 mg
acid L-ascorbic ………………........................…………………………….…. 5 mg

Coral-Mine®

compoziţie
prezentare   10/30 pliculeţe a câte 1,0 g 
cod   2221/2220/91655/91656
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Daily Delicious Beauty Shake

Daily Delicious Beauty Shake:
• menține fermitatea mușchilor și crește masa 

musculară 
• ajută la menţinerea elasticităţii şi fermităţii pielii; 
• reglează balanța de vitamine și minerale din 

organism;
• crește energetica și rezistența;
• contribuie benefic la menținerea greutății optime a 

organismului.

Cocktail-urile proteice Daily Delicious Beauty 
Shake cu arome naturale de vanilie, zmeură și 
ciocolată, reprezintă o sursă echilibrată de pro-
teine vegetale şi animale care în combinaţie cu 
colagenul şi un complex de vitamine şi minerale, 
contribuie activ și benefi c la menţinerea vitalității 
organismului, susţine activitatea fi zică și vă oferă 
energie în fi ecare zi.

Acţiunea componentelor active
Colagenul hidrolizat VERISOL reprezintă o for-
mă extrem de efi cientă de colagen, compus din 
trei peptide (aminoacizi): lizină, prolină şi hidroxi-
prolină. Acesta este colagen cu masă moleculară 
mică. Datorită acestui aspect, peptidele se asimi-
lează rapid şi uşor şi încep să acţioneze în mod 
activ. Acţionând din interior, peptidele VERISOL 
infl uențează în mod direct metabolismul colage-
nului din piele, contribuie la hidratarea, creşterea 
elasticităţii şi fermității pielii, încetineşte procesul 
de formare și apariție a ridurilor. Colagenul VERI-
SOL este perfect compatibil în combinație cu ce-
lelalte componente, se asimilează uşor de către 

organism şi prezintă un nivel ridicat de biodispo-
nibilitate. 

Proteinele din lapte constituie cel mai important 
element din alimentaţie. Proteinele din celulele şi 
ţesuturile organismului se formează numai din pro-
teinele din hrană. Pentru organismul nostru este 
foarte important aportul constant de produse ali-
mentare care conţin proteine.

Concentratul din proteină din zer reprezintă un alt 
produs alimentar sănătos care se fabrică din zer 
de lapte. Concentratul din proteină din zer regăsit 
în shake conţine până la 81% proteine. Compara-
tiv cu laptele integral, proteina din zer se asimilea-
ză complet de către organism, reprezentând baza 
nutritivă pentru muşchi. 

Izolatul de proteină din soia este recomandat 
persoanelor care practică sportul activ şi au optat 
pentru un stil de viaţă sănătos. Acest produs este 
foarte util şi benefi c persoanelor care doresc să-
și mențină greutatea optimă a organismului și vor 
să înlăture surplusul prin găsirea unei alternative 
viabile pentru produsele tradiţionale care conţin 
proteine naturale. Proteina din soia este îndrăgită 
de către vegetarieni, deoarece este un înlocuitor 
natural pentru carnea roșie. Izolatul de proteină 
din soia este bogat în numeroși aminoacizi esen-
ţiali şi neesenţiali. Proteina din soia se asociează 
excelent cu proteina din lapte, împreună ajutând 
la  îmbunătățirea calitativă a dietelor pentru per-
soanele vârstnice şi a persoanelor cu stare de să-
nătate  precară, completând defi citul de proteine şi 
îmbunătăţind tonusul. 

Compoziţia cocktail-ului include 11 substanţe nu-
tritive atent selecționate (vitamine şi minerale), fi e-
care dintre acestea fi ind concepute pentru a avea 
grijă zilnic de sănătatea şi frumuseţea dvs. Com-
binându-se armonios, acestea ajută la menţinerea 
elasticităţii şi fermităţii pielii, a sănătăţii părului şi 
rezistenţei unghiilor. 

compoziţie 
Eritriol și ștevioglicozide(îndulcitori); proteine din lapte, concentrat 
proteic din zer, izolat proteic din soia, extract din fructe de zmeură/ 
extract de vanilie/ pudră de cacao degresată, gumă guar(agent în-
groșare), citrat de magneziu, colagen hidrolizat (Verisol®B), vitami-
na C, dioxid de siliciu(agent anti aglomerant), PABA/acid para-ami-
nobenzoic, leciti nă din soia, acetat de D-alfa tocoferil (soia), seleniu 
(seleniumeti onină), nicoti namida, vitamina E, gluconat de cupru, 
vitamina A, acid folic, D-bioti nă

prezentare   25 gr/500 gr
cod   213500/213600/213700/211500/211600/211700

Daily Delicious 
Beauty Shake
Zmeură/Vanilie/Ciocolată
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Daily Delicious Ripe tomato & broccoli soup

Supa Daily Delicious din roșii coapte și broccoli se 
recomandă mai ales:

• Persoanelor cu activități de birou, studenților 
(o alternativă sănătoasă la business  lunch sau 
fastfood);

• Vegetarienilor și persoanelor cu intoleranță la 
lactoză (nu conține produse de origine animală);

• Celor care au grijă de propria greutate (conținutul 
caloric per porția de supă este de doar 110 kcal);

• Celor care călătoresc (este ușor de gătit fiind în 
transport sau la hotel);

• Sportivilor (sursă de proteină valoroasă);
• Persoanelor în vârstă (se asimilează ușor, având o 

textură fină).

Supa Daily Delicious din roșii coapte și broc-
coli  este un produs gustos, sănătos și hrănitor, 
care se prepară rapid. Reprezintă o alternativa 
perfectă pentru adepții alimentației naturale, in-
clusiv pentru vegetarieni și pentru persoanele cu 
intoleranță la lactoză. Conține legume de calitate 
care își mențin aroma, gustul și toate substanțele 
nutritive, datorită metodei de uscare în vid. Supa 
se prepară în aproximativ 2 minute și asigură sen-
zația de sațietate fără calorii în exces!

Acţiunea componentelor active
Roșii
Conțin potasiu care menține sănătatea inimii, pre-
cum și calciu și magneziu care contribuie la păs-
trarea densității osoase. Includ fi erul necesar pen-
tru prevenirea anemiei, zinc, care îmbunătățește 
starea pielii și a părului, și fosfor. Tomatele ajută 
la menținerea sănătății și a frumuseții, asigurând 
organismului vitaminele din grupele В, А, Е și С.  
Acestea sunt bogate în licopen – un antioxidant 
puternic, care ajută la prevenirea multor probleme 
de sănătate.

Broccoli
Broccoli este unul dintre cele mai gustoase tipuri 
de varză și o adevărată sursă de substanțe ali-
mentare valoroase cu un conținut caloric scăzut. 
Este bogat în calciu, pe care îl conține în aceeași 
măsură ca și laptele, precum și în potasiu, fi er, 
acid folic și vitamina К, necesară pentru o hemato-
poieză normală. Din broccoli se extrage substanța 
sulforafan, care, așa cum demonstrează studiile, 
contribuie la menținerea sănătății glandelor ma-
mare, a uterului și colonului.
Ca valoare alimentară, proteina de broccoli este 
comparabilă cu cea de ouă și chiar carne. De ase-
menea, conține multe fi bre, care ajută la detoxifi e-
rea organismului.

Proteine de roșcove și fl oarea soarelui
Două tipuri de proteine vegetale, perfecte pentru 
vegetarieni. Ambele se remarcă printr-un conținut 
bogat de aminoacizi, valoare nutritivă ridicată și 
conținut caloric relativ scăzut. Se asimilează ușor 
și rapid de către organism și conferă supei un gust 
de nuci.

compoziţie 
Roșii deshidratate sub formă de pulbere(40%), sare iodată, brocoli 
deshidratat(1%), zahăr, proteine din semințe de fl oarea soarelui și 
din semințe de caruba, agenți de îngroșare (maltodextrină, gumă 
de guar), praz deshidratat, colorant roșu din sfeclă, plante aroma-
ti zate (oregano, busuioc, pătrunjel), anti aglomeranți( dioxid de 
siliciu).

prezentare   cu� e 525 g (15 porții a câte 35g)
cod   213200 

Daily Delicious Ripe 
tomato & broccoli soup
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Daily Delicious Cream of Mushrooms Soup

Supa cremă Daily Delicious cu ciuperci albe se 
recomandă mai ales:

• Angajaților din birouri, studenților (o alternativă 
sănătoasă la business lunch sau fast-food);

• Persoanelor care își calculează caloriile (conținutul 
caloric al supei este doar de 122 kcal);

• Celor care călătoresc (este ușor de gătit fiind în 
transport sau la hotel);

• Studenților și elevilor (se prepară rapid, ușor, este 
hrănitoare);

• Sportivilor (sursă de proteină valoroasă);
• Persoanelor în vârstă (se asimilează ușor, având o 

textură fină).

Acţiunea componentelor active
Ciuperci Champignon
Au un conținut ridicat de proteine de calitate su-
perioară, vitamine și nutrienți, reprezentând o 
alternativă perfectă pentru proteina din carne, 
„materialul de construcție” pentru celule. Acestea 
potolesc rapid foamea și dau energie, datorită 
conținutului de numeroase substanțe utile – ami-
noacizii arginina și lizina, acid linoleic, vitamine din 
grupa В, vitaminele Е, РР, D, fi er, fosfor, potasiu, 
zinc. Este utilă includerea ciupercilor champignon 
în dieta zilnică pentru sănătatea inimii și a vaselor 
de sânge. Au un conținut relativ scăzut de calorii 
(cca. 27 kcal./100 g) și fac parte din categoria pro-
duselor dietetice.

Ciupercile albe
Ciupercile albe sau Boletus sunt bogate în prote-
ine ușor asimilabile. Sunt considerate printre cele 
mai bune ca și calități de gust, de aceea își meri-
tă numele de „regele ciupercilor”. De asemenea, 
acestea conțin vitaminele utile pentru sănătate: 
vitamina А, vitaminele din grupele В, С, multă vi-
tamina D, lecitină, care protejează pereții vascu-

lari, minerale, aminoacidul ergotioneina, implicat 
în procesele de regenerare celulară. La fel ca și 
ciupercile Champigon, Boletus conțin puține calorii 
(sub 30 kcal/100 g), însă, în ciuda acestui lucru, 
asigură o senzație îndelungată de sațietate. Pulpa 
acestora are un miros picant caracteristic, care se 
intensifi că în timpul gătitului.

Smântână și lapte
Laptele și smântâna sunt o sursă de calciu, prote-
ine valoroase, vitamine, aminoacizi și minerale. În 
supa de ciuperci Daily Delicious, se folosesc lapte 
și smântână praf de calitate superioară, obținute 
din lapte de vacă pasteurizat.

compoziţie 
Lapte degresat, smântână praf, ciuperci champignon, maltodextri-
nă de porumb (agent de îngroșare), sare iodată alimentară, gumă 
de Guar (agent de îngroșare), amidon din cartof, ciuperci albe, 
aromati zator (conține țelină), ceapă, piper, pătrujel, țelină, dioxid 
de siliciu (anti aglomerant), mono- și digliceride ale acizilor grași 
(emulgator).

prezentare   cu� e 525 g (15 porții a câte 35g)
cod   213300 

Daily Delicious Cream 
of Mushroom Soup
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Daily Delicious Hi-Fiber Acai & Blueberry

Daily Delicious Hi-Fiber cu gust de Acai și Afine:
• Ajută la normalizarea microflorei intestinale;
• Contribuie la activarea peristaltismul intestinului și 
digestiei;
• Contribuie la reducerea nivelului de colesterol și 
zahăr din sânge;
• Ajută la detoxifierea organismului; 
• Contribuie la reducerea riscului de obezitate.

Daily Delicious Hi-Fiber este o sursă sănătoasă 
de fi bre alimentare, plăcută la gust și culoare. 
Fibrele alimentare sunt absolut insufi ciente în dieta 
omului modern. Acest produs este util pentru toți, 
indiferent de anotimp și ora zilei.
Fibrele alimentare nu pot fi  înlocuite de nici un 
produs. Fibrele reprezintă hrana de bază pentru o 
fl oră intestinală sănătoasă, iar un intestin sănătos 
este garanția unei imunități puternice și a unui 
metabolism corect în organism. 
Fibrele mențin echilibrul fl orei intestinale sănătoase, 
stimulează peristaltismul tractului digestiv, ajută la 
detoxifi ere, la eliminarea colesterolului și a altor 
produse ale activității vitale, protejează de variațiile 
bruște ale nivelului de zahăr din sânge, infl uențează 
asupra excesului de greutate. 20 de g de fi bre pe 
zi (doza zilnică recomandată) reduce cu 60% riscul 
afecțiunilor cardiace.
Acţiunea componentelor active 
Fibrele solubile (fi bre de mere și pectină de 
mere, gumă de Guar, gumă arabică, inulină, 

glucomannan) au capacitatea valoroasă de a 
absorbi o mare cantitate de apă, formând o masă 
gelatinoasă, care, pe de o parte, protejează 
mucoasele stomacale și intestinale, iar pe de 
altă parte favorizează detoxifi erea și eliminarea 
reziduurilor din organism. În plus, dau senzația 
de sațietate, fapt care ne ajută să nu mâncăm în 
exces și să nu luăm kilograme în plus.
Fibrele insolubile (celuloză, tărâțe de orez) 
activează peristaltismul intestinal și accelerează 
fl uxul alimentelor prin tractul digestiv. Acestea 
nu se digeră de către organism, însă fi brele lor 
grosiere curăță exact ca o perie pereții intestinului. 
În urma acestei ”curățenii” se îmbunătățesc 
procesele metabolice și asimilarea vitaminelor, a 
mineralelor și a altor substanțe sănătoase.
Glutamina este un aminoacid esențial care nu 
numai că participă la sinteza proteinelor, dar este și 
absolut necesar menținerii și regenerării structurii 
și a funcției intestinale, în special în stările în care 
se produce distrugerea mucoasei (”sindromul de 
colon iritabil”).
Gelul de aloe vera se depune pe mucoasa 
stomacală, protejând-o de iritații. Îmbunătățește 
peristaltismul intestinal, ajută la dezvoltarea 
microfl orei intestinale sănătoase. Contribuie 
la normalizarea metabolismului și a digestiei, 
îmbunătățește asimilarea substanțelor nutritive din 
hrană. 

Fibre (de mere) 3000 mg, inulină (din rădăcină de cicoare) 2790 
mg, agent de încărcare (gumă de Guar, gumă arabică, sodiu 
carboximetilceluloză) 740 mg, tărâțe de orez 500 mg, sfeclă 300 mg, 
acid citric, L-glutamină 200 mg, concentrat de suc de prune 200 mg, 
glucomannan 200 mg, aromă naturală de afine, aromă naturală de 
coacăze, aromă naturală de vișine, fructe de ananas 100 mg, extract 
de acai 100 mg, fructe de coacăz 100 mg, pectină de mere 50 mg, gel 
de aloe vera 30 mg, stevioglicozidă 30 mg, dioxid de siliciu.

Daily Delicious 
Hi-Fiber 
Acai & Blueberry

compoziţie
prezentare   pulbere 270 g (30 porții a câte 9 g)
cod   2103
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DigestAble

Produsul „DigestAble” contribuie la normalizarea 
procesului digestiv: 
•  completează deficitul de enzime digestive;
• îmbunătăţeşte scindarea şi asimilarea de către 
   organism a substanţelor nutritive;
• reglează balanţa acido-bazică din organism;
• normalizează activitatea întregului sistem digestiv;
• reduce procesele inflamatorii în organele tractului 
   gastrointestinal.

Din punct de vedere fi ziologic, hrana constituie 
baza care asigură organismului nutrienţii necesari, 
în principal proteine, grăsimi şi carbohidraţi. 
Asigurarea cu substanţe nutritive a tuturor 
organelor şi ţesuturilor garantează funcţionarea 
normală a acestora, şi prin urmare, starea de 
sănătate. Pentru aceasta, hrana trebuie digerată 
şi asimilată de către organismul nostru prin reacţii 
metabolice complexe care nu se pot derula fără 
participarea enzimelor. Dacă există o insufi cienţă 
enzimatică, alimentele nu se pot digera, indiferent 
de calitatea şi echilibrarea nutriţională a hranei 
utilizate, iar celulele organismului nu vor obţine 
substanţele nutritive necesare. În acest caz vă 
poate ajuta „DigestAble”, suplimentul alimentar 
ce conţine enzimele  defi citare.
Suplimentul alimentar biologic activ „DigestAble” 
este un produs natural care reprezintă o combinaţie 
echilibrată de enzime digestiv-vegetale. 
„DigestAble” este cunoscut multor dintre 

consumatori din „Programul 2 Colo-Vada Plus”, 
ca element al etapei 3 de curăţare a organismului. 
Acest complex enzimatic poate fi  cumpărat 
şi utilizat ca produs separat, dacă se doreşte 
refacerea completă a unei digestii sănătoase.

Acţiunea componentelor active
Amilaza începe procesul de scindare a 
carbohidraţilor în cavitatea bucală, fi ind secretată 
odată cu saliva. Sub acţiunea amilazei are loc 
transformarea primară a amidonului în amiloză 
şi amilopectină. Apoi, în stomac şi duoden, 
unde acţionează enzimele sucului gastric şi ale 
pancreasului, aceşti produşi sunt divizaţi până la 
molecula de glucoză.
Proteaza acţionează activ în sucul gastric şi 
scindează proteinele până la aminoacizi.
Lipaza este o enzimă, sintetizată de către pancreas 
pentru scindarea grăsimilor. În formă activă lipaza 
este eliberată în duoden unde scindează grăsimile 
din alimente în glicerină şi acizi graşi superiori.
Papaina – „pepsina vegetală” din papaya - digeră 
hrana proteică. Spre deosebire de pepsină, 
papaina este activă în mediu acid, neutru şi bazic, 
adică la orice valoare a pH-ului  sucului gastric.
Bromelainul – enzima din tulpina copacului 
de ananas posedă, de asemenea, proprietăţi 
proteolitice şi exercită acţiune antiinfl amatoare. 
Lactaza este enzima intestinului subţire care 
scindează lactoza (zahărul lactic) fi ind necesară 
pentru digerarea produselor lactate şi menţinerea 
sănătăţii sistemului digestiv.

Amilază ……………….….....................…….………..…………. 3 400 unit.prot.
protează 4,5 ………...................……….……….……………. 12 500 unit.prot.
lipază ……………….……….………………….......................…...…. 72 unit.prot.
malţ-diastază ……………….………....................…………….… 405 unit.prot.
alfa-galactosidază ……………….…..................………………. 140 unit.prot.
glucoamilază ……………….……….....................…….…………. 4,5 unit.prot.
protează 3,0 ……………….……...................….…….…………. 10,7 unit.prot.
celulază ……………….……......................….………….…………. 200 unit.prot.
invertază ……………….….....................…….…………..…………. 50 unit.prot.
papaină ……………….………......................………………. 250 000 unit.prot.
bromelaină ……………….…….................….….………. 128 000 unit.prot.
lactază ……………….……….......................………………………. 250 unit.prot.
excipienţi.

DigestAble

compoziţie
prezentare   90 capsule
cod   46160
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Evening Formula

Evening Formula 
•  compoziția vegetală echilibrată calmează ușor SNC, 
asigură un somn sănătos; 
•  conține aminoacidul de teanină secretat de frunzele 
de ceai verde cu efect unic antidepresiv

Acţiunea componentelor active
Teanina
contribuie la refacerea sistemului nervos după 
stări emoționale, îmbunătățește starea psihică, 
asigură o stare de calm și relaxare. 
Extracte de roiniță și hamei
cunoscute componente sedative, ajută la depășirea 
stărilor de surescitare, elimină spasmele vasculare 
și zgomotele din urechi, îmbunătățesc somnul. 
Extract de sunătoare
are un efect calmant în stările depresive și 
anxioase. 
Extract de gura lupului
ca efect calmant depășește cu mult valeriana, 
ajută la reducerea excitabilității SNC, reduce 
tensiunea nervoasă. 
Magneziu 
element antistres, inhibă procesele de excitabilitate 
din SNC, reduce convulsiile neuromusculare, 
nervozitatea accentuată. 

Teanină ……………….….....................……................………..…………. 100 mg
extract de roiniță  ………...................……….…..........…….……………. 100 mg
extract de hamei   ………...................……….…..........…….……………. 100 mg
extract de sunătoare .....................……….…..........…….……………. 100 mg
magneziu ...........………...................……….…..........…..….……………. 75 mg
extract de gura lupului ....………...................………...….……………. 50 mg

Evening Formula

compoziţie
prezentare   60 capsule
cod   91832
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FanDetox

„FanDetox” oferă susţinere în diverse afecţiuni, 
îmbunătăţind starea de sănătate:

• în hepatite, hepatoză grasă etc.;
• în intoxicaţii scindează în mod activ produsele toxice 

în hepatocite; 
• îmbunătăţeşte metabolismul grăsimilor, reducând 

nivelul de colesterol din sânge; 
• această băutură vegetală unică combate senzaţia 

de mahmureală şi toate simptomele neplăcute ale 
acesteia: slăbiciunea generală, durerea de cap, 
greaţa, tremuratul, tahicardia, transpiraţia excesivă, 
insomnia. 

îmbunătăţeşte schimbul de substanţe, contribuie 
la producţia enzimelor aclooldehidrogenaza 
şi aldehiddehidrogenaza, care normalizează 
producţia de fi ere şi schimbul de lipide în fi cat, 
neutralizând substanţele toxice, inclusiv metaboliţii 
alcoolului. 
Extractul din coajă de citrice conţine o mare 
cantitate de fl avonoizi cu acţiune antisclerotică. 
Pătrunzând în organism, fl avonoizii accelerează 
procesul de scindare a lipoproteinelor cu densitate 
joasă şi aduc la nivel normal colesterolul total, 
protejând vitamina C împotriva degradării prin 
oxidare. 
Datorită conţinutului crescut de fl avonoizi, acizi 
organici şi lecitină, hrişca exercită  acţiune 
benefi că asupra sistemului digestiv, cardiovascular 
şi nervos, contribuie la refacerea ţesuturilor lezate 
ale fi catului şi eliminarea lipidelor în exces din fi cat. 
Soia este bogată în substanţe biologic active: 
proteine, vitamine (Е, РР, H, grupa В), minerale, 
lecitină, fi bre alimentare. 
Dextrina este un produs cu asimilare rapidă 
rezultat din scindarea parţială a polizaharidelor: 
amidon, glicogen. Stocată în celulele fi catului 
este o rezervă energetică cu mobilizare rapidă 
pentru hrănirea acestora şi creşterea capacităţii 
de muncă. 
Vitamina C este un participant necesar al sintezei 
de colagen, întăreşte pereţii vaselor, împiedicând 
depunerea formelor oxidate de colesterol, 
protejează organismul împotriva toxinelor. 

„FanDetox” este un produs dezvoltat de savantul 
coreean Song He Bok pentru refacerea şi protecţia 
fi catului împotriva acţiunii toxice a alcoolului, 
medicamentelor, hranei de proastă calitate 
şi împotriva altor substanţe nocive. La baza 
produsului se regăsesc numai extracte vegetale. 
Kaki, fructele de goji, coaja de mandarine, 
seminţele de hrişcă, germenii de soia exercită 
asupra sănătăţii o acţiune de însănătoşire rapidă 
şi efi cientă. 

Acţiunea componentelor active
După conţinutul de substanţe nutritive, fructul 
de kaki depăşeşte strugurii şi smochinele. Este 
sursă de vitamine - С, Р, А, acizi malic şi acetic, 
substanţe minerale şi, cel mai important, zaharuri 
vegetale cu asimilare rapidă - glucoză şi fructoză - 
pentru creşterea resurselor vitale ale organismului. 
Tocmai aceste zaharuri sunt necesare pentru 
formarea glicogenului în fi cat şi alimentarea cu 
energie a acestuia.
Fructele de goji îmbunătăţesc procesul de 
digestie, exercită efect de fortifi ere generală, 
antioxidant şi tonifi ant. Betaina conţinută de plantă 

stick (4,5g):  indulcitori: dextrina, glucoza, xilitol; extract uscat din 
fructe de Diospyros kaki – 0,28g, extract uscat din fructe de Goji 
(Lycium chinensis) – 0,21g, extract uscat din coja de citrice (Citrus 
spp.) – 0,21g, extract uscat din seminte de Hrisca (Fagopyrum 
esculentum) – 0,21g, extract uscat din germeni de Soia (Glycine 
max) – 0,07g, antioxidanti: acid ascorbic si acid citric, taurina – 0,05g, 
indulcitor: glucosyl-stevia.

FanDetox

compoziţie
prezentare   10/30 pachețele-s� ck a câte 4,5 g
cod   91663/91675
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First Food

Acţiunea biologică a produsului „First Food”:
• imunoprotectoare pronunţată;
• imunomodulatoare;
• protectoare şi de refacere a mucoasei tractului 

gastrointestinal;
• anabolică,
• regenerantă.

Colostrul este sursa naturală a tuturor 
componentelor necesare pentru formarea 
imunităţii, menţinerea şi refacerea sistemului 
imunitar slăbit. Formarea colostrului este un 
proces mult mai complex în comparaţie cu 
formarea laptelui obişnuit, componentele acestuia 
neregăsindu-se într-o concentraţie atât de mare în 
nici o altă hrană naturală, întrucât constituie cea 
dintâi sursă de alimentaţie a  noului născut.
Colostrul este prima hrană a mamiferelor, inclusiv 
a omului, care asigură protecţia nou-născutului 
în primele zile ale vieţii, când acesta este mai 
vulnerabil. Împreună cu colostrul, nou-născutul 
primeşte de la mamă anticorpi - factori ereditari 
ai imunităţii. Pentru acest supliment se utilizează 
laptele de vacă, colectat în primele 36 de ore după 
fătare şi care este prelucrat printr-o tehnologie 
specială, care nu distruge componentele active 
ale colostrului. S-a demonstrat: colostrul de vacă 
este o hrană sigură şi biologic compatibilă chiar şi 
pentru cei care duc un regim alimentar fără produse 
lactate, întrucât conţinutul de lactoză în colostru 
este minim.

Acţiunea componentelor active
Imunoglobulinele sunt anticorpi cu spectru 
larg, care apără corpul de bacterii, microbi, 
fungi, viruşi şi alergeni. Colostrul conţine toate 

cele 5 grupe de imunoglobuline: IgA (protejează 
mucoasa), IgD (stimulează producţia de anticorpi), 
IgE (neutralizează reacţiile alergice), IgG 
(neutralizează viruşii), IgM (accelerează procesul 
de distrugere a bacteriilor şi viruşilor).
Interferonul, lactoferrina, interleucina sunt 
principalele proteine ale sistemului imunitar, 
stimulează producţia de imunoglobuline, 
exercită acţiune antiinfl amatoare, antivirală şi 
antibacteriană.
Vitamine şi minerale. Colostrul conţine vitaminele 
А, С, Е, В2, В6, В12 şi minerale (fi er, calciu, fosfor, 
potasiu, zinc). Comparativ cu laptele, colostrul 
conţine de 5-6 ori mai multă vitamina А şi de 6-7 
ori mai multă vitamina E, decât laptele.
Albuminele-glicoproteine protejează factorii de 
creştere împotriva distrugerii acestora de către 
sucul gastric, iar lactoalbuminele reprezintă sursa 
aminoacizilor esenţiali, nesintetizaţi de organism.
Colostrul este bogat în enzime: peroxidază, 
reductază, lipază, fosfatază, lactază, peptidază, 
conţine lizocim - un antibiotic natural, care inhibă 
acţiunea bacteriilor patogene.
Factorii de creştere contribuie la mărirea 
masei musculare şi refacerea ADN-ului şi ARN-
ului, stimulează diviziunea celulelor în ţesutul 
conjunctiv si formarea cartilagiilor şi a ţesutului 
osos. Mulţi dintre sportivi consumă în mod regulat 
colostru, întrucât acesta nu  stimulează doar 
creşterea muşchilor, ci contribuie şi la întinerirea 
organismului, îmbunătăţind starea de sănătate.

Colostru de vacă …..............................………………………………….. 480 mg
excipienţi.

First Food
Colostru

compoziţie
prezentare   90 capsule
cod   1750
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FlexiCor

compoziţie

Modul sedentar de viaţă, pe care îl întâlnim 
la majoritatea persoanelor, şi al alimentaţiei 
necorespunzatoare îşi pun accentul într-un mod 
negativ asupra sănătăţii noastre, care se manifestă 
la nivelul aparatului locomotor prin dureri, infl amaţii şi 
cel mai important, dereglarea mobilităţiii articulaţiilor. 

Conform datelor savanţilor, cea mai răspândită 
afecţiune a coloanei este osteohondroza, la nivelul 
articulaţiilor – artroza. Pierderea calciului din ţesutul 
osos duce la dereglarea structurii osoase, determinând 
fragilitate crescută şi fracturi. Pentru menţinerea 
sănătăţii oaselor şi cartilagiilor, acestea trebuie 
asigurate zilnic cu hrană, care conţine setul complet de 
substanţe minerale: calciu, fosfor, magneziu, mangan. 

Produsul „FlexiCor” vă va ajuta în profi laxia unor 
posibile afecţiuni existente sau viitoare. Această 
combinaţie echilibrată de substanţe active, care se 
completează reciproc, este indicată pentru refacerea 
funcţionalităţii aparatului locomotor, întăreşte oasele, 
articulaţiile, împiedică distrugerea ţesutului osos-
cartilaginos şi a celui conjunctiv, reduce în mod 
semnifi cativ durerea şi limitarea mişcărilor, redând 
mobilitatea şi uşurinţa la mers.

Acţiunea componentelor active
Glucozamina este materialul de construcţie pentru 
ţesuturile conjunctiv, osos şi cartilaginos. Este 
componenta principală a lichidului intra-articular, care 
asigură «lubrifi erea» articulaţiilor, reduce frecarea şi 
tasarea cartilagiilor. Protejează cartilagiul articular 
împotriva infl amaţiei şi degradării, stimulează 
producţia de condroitină pentru întărirea ţesutului 
osos-cartilaginos. Minimizează sensibilitatea crescută 
şi senzaţia de durere în articulaţii şi coloană în stare 
de repaos şi la mers. 
Condroitin sulfatul este componenta de bază 
a ţesutului cartilaginos, având un rol-cheie în 
construcţia ţesutului osos-cartilaginos, a ligamentelor, 
precum şi în menţinerea tonicităţii şi elasticităţii 
peretelui vascular. Scade gradul de spălare a calciului 
din oase şi accelerează procesele de refacere 
a acestora, încetineşte procesele degenerative 
în ţesutul cartilaginos, inhibând activitatea unor 
enzime specifi ce, de exemplu interleucina-1, care 
distruge cartilagiul articular. Condroitina contribuie 
la menţinerea lichidului în cartilagiu sub forma unor 
microcavităţi cu apă, care asigură o bună amortizare 
şi absorb şocurile, crescând, astfel, rezistenţa şi 
integritatea cartilagiului. 
МSМ-ul participă în mod activ la formarea de colagen 
şi cheratina, care asigură elasticitatea şi mobilitatea 
articulaţiilor, reduce infl amaţia şi contribuie la refacerea 
fl exibilităţii şi permeabilităţii pereţilor celulari, permiţând 
substanţelor nutritive să pătrundă mai uşor în ţesuturi. 
Vitamina C participă în mod obligatoriu la sinteza 
de colagen. Acţionând împreună cu MSM-ul, creşte 
permeabilitatea pereţilor celulari, îmbunătăţeşte 
structura oaselor şi a pielii, contribuie la asimilarea 
glucozaminei, activizează producţia de anticorpi şi 
macrofage, contracarând infecţiile, care provoacă 
inflamaţii ale articulaţiilor.
Manganul este necesar pentru sinteza condrointinei 
proprii, normalizează schimbul de minerale şi 
contribuie la asimilarea calciului, accelerând refacerea 
proprie a cartilagiilor. 
Bambusul este o sursă de siliciu, unul dintre cele mai 
importante microelemente, care stimulează producţia de 
acid hialuronic şi condroitină, redă fi brelor de colagen şi 
elastan fermitate şi elasticitate, împiedicând degradarea 
ţesutului osos-cartilaginos. 

Glucozamina .............................................................................. 300 mg
sulfat de condroitină ................................................................... 250 mg
MSM .......................................................................................... 200 mg
vitamina C .................................................................................. 50 mg
mangan(gluconat) ..................................................................... 0,3 mg
extract de bambus ..................................................................... 7,5 mg

prezentare  90 capsule
cod  91803

FlexiCor

„FlexiCor” este un adjuvant în diverse dereglări ale
aparatului locomotor: 
• artrite, artroze; 
• osteoporoză; 
• osteocondroză; 
• contuzii, luxaţii, traume.
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Folic Acid

Consumul produsului „Folic Acid” permite:
•  evitarea hipovitaminozei vitaminei B9;
• prevenirea anemiilor de diverse provenienţe;
• îmbunătăţirea activităţii sistemului cardiovascular;
• accelerarea vindecării afecţiunilor pileii, prin 

acţiune combinată.

la formarea sistemului nervos al fătului, placentei, 
este necesară pentru diviziunea celulară, creşterea 
şi dezvoltarea tuturor organelor şi ţesuturilor. Este 
benefi că şi în perioada alăptării, precum şi pentru 
combaterea depresiei postnatale.
Împreună cu Vitamina B12, acidul folic participă 
la reglarea proceselor de hemopoieză, la sinteza 
hemoglobinei. Este o componentă esenţială 
pentru reproducerea celulelor sanguine roşii – 
eritrocitele, a celulelor sanguine albe – leucocitelor. 
Astfel, previne dezvoltarea anemiilor de diverse 
provenienţe.
Totodată, acidul folic creşte capacitatea de 
efort intelectual şi fi zic, joacă un rol important 
în prevenirea aterosclerozei şi afecţiunilor 
cardiovasculare asociate. Sub infl uenţa sa 
se declanşează modifi cări benefi ce în lipidele 
sanguine, scade nivelul de colesterol în plasma 
sanguină.
Vitamina B9 creşte efectul clinic în tratamentul 
psoriazisului, eczemei, dermatitelor. În asociere cu 
vitamina B12 contribuie la echilibrarea pigmentării 
pielii, provocată de vitiligo, ajută la combaterea 
acneei (îndepărtează coşurile).

În anul 1941 acidul folic (vitamina B9) a fost 
extras din frunzele verzi de spanac şi pătrunjel, 
atribuindu-se, astfel, şi numele (din latină folium – 
„frunză”). Prin tratarea culinară a produselor care 
conţin această vitamină, 90% din  ea se distruge, 
de aceea astăzi defi citul de acid folic se observă 
la fi ecare a doua femeie. Această insufi cienţă 
este mai pronunţată la femeile care urmează 
un tratament cu produse hormonale şi consumă 
alcool. Situaţia poate fi  îmbunătăţită cu ajutorul 
suplimentului alimentar „Folic Acid”, care ajută 
organismul să completeze  lipsa acestei vitamine.
Acest produs este o sursă naturală de acid 
folic, necesar pentru sinteza celulelor sanguine 
şi neuronilor, pentru reproducerea ADN-ului 
şi ARN-ului. De asemenea vitamina B9 este 
necesară pentru dezvoltarea normală a ţesuturilor 
embrionului în timpul sarcinii.

Acţiunea componentelor active
Acidul folic. Insufi cienţa de acid folic dereglează 
activitatea sistemul anticoagulant, care poate 
duce la dezvoltarea formării de trombe. Acidul folic 
reface structura ţesutului nervos şi deţine un rol 
important în formarea adrenalinei. 
Vitamina B9 împiedică apariţia anomaliilor 
intrauterine ale fătului. În perioada sarcinii participă 

Acid folic ……..............................……………………………………………. 400 µg
excipienţi

Folic Acid
Acid Folic

compoziţie
prezentare   100 comprimate
cod   321010
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Garlic

Suplimentul alimentar „Garlic” întăreşte excelent 
imunitatea şi posedă următoarele proprietăţi benefice:
•  previne afecţiunile respiratorii;
• normalizează nivelul de colesterol;
• exercită acţiune favorabilă în afecţiuni ale tractului 

gastrointestinal;
• este un puternic antioxidant;
• posedă acţiune antihelmintică.

Usturoiul, plantă preţioasă, cunoscută şi 
consumată în alimentaţie de secole, constituie 
unul dintre exemplele clasice ale alimentelor care 
au şi acţiune terapeutică. Calităţile sale curative 
au fost descrise de Dioscorid încă din secolul I 
înaintea erei noastre.
Marele avantaj al usturoiului îl reprezintă 
cantitatea semnifi cativă de uleiuri eterice, cărora 
li se datorează proprietăţile sale antibacteriene 
puternice.
Usturoiul se utilizează din trecut pentru profi laxia 
afecţiunilor gastrointestinale, hipertoniei, 
aterosclerozei, gripei, atoniei stomacului şi 
intestinului, meteorismului, pentru inhibarea 
proceselor de putrefacţie şi fermentaţie în intestin, 
în afecţiuni bronhopulmonare.

Acţiunea componentelor active

Căpăţâna şi frunzele de usturoi  conţin 
glicozidul aliina, carbohidraţi, fotosterine, uleiuri 
eterice şi grase, inulină, vitaminele C, B, D, PP, 
acizi organici, minerale: seleniu, potasiu, calciu, 
magneziu, cupru, fi er, mangan şi zinc, precum 
şi cobalt, crom, molibden, brom şi litiu. Usturoiul 
este unul dintre cele mai populare remedii pentru 
profi laxia răcelilor. Stimulează sistemul imunitar, 

crescând producţia de anticorpi si fagocitoză. 
Fitoncidele accentuează acţiunea distrugătoare a 
usturoiului asupra bacteriilor patogene.
Glicozida alliina este o substanţă specială 
regăsită în usturoi, sursa mirosului său specifi c. 
Datorită aliinei şi alicinei – fracţiilor volatile 
ale usturoiului – această plantă posedă o 
puternică acţiune antimicrobiană, antimicotică şi 
antihelmintică. Glicozidele, enumerate mai sus, 
inhibă diverse tipuri de microbi, bacterii, fungi şi 
paraziţi, împiedică procesele de fermentaţie şi 
putrefacţie în intestin fără a dezechilibra fl ora 
naturală a organismului, exercită efect coleretic. 
Ele sunt capabile să inhibe multiplicarea 
Helicobacter Pylori, de aceea usturoiul este utilizat 
în ulcer gastric şi duodenal, fi ind benefi c în colite, 
gastrite, invazii helmintice, atonie intestinală.
Usturoiul normalizează nivelul de colesterol în 
sânge, reducându-l cu 9% şi crescând conţinutul 
de lipoproteine cu densitate înaltă. Împiedică 
degenerarea trombocitelor, reglează tonusul 
vascular, scade tensiunea arterială. Este un 
excelent remediu pentru profi laxia aterosclerozei, 
hipertoniei, stenocardiei.
Usturoiul protejează organismul împotriva radicalilor 
liberi. Conţine o sufi cientă cantitate de seleniu care, 
legând radicali liberi, reduce oxidarea celulelor, 
reglează permeabilitatea membranelor celulare, 
neutralizează acţiunea toxică  a radionuclidelor şi 
metalelor grele, fi ind recomandat persoanelor care 
lucrează cu radiaţii ionizante sau care locuiesc în 
zone nefavorabile ecologic.

Ulei de usturoi ……………..........................…………………………….…….. 3 mg 
(corespunzător la 1500 mg suc proaspăt de usturoi)
ulei de soia ……………………….........................………………..….…….. 202 mg
excipienţi.

Garlic
Usturoi

compoziţie
prezentare   90 capsule
cod   1445
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Ginkgo Biloba

Complexul de ginkgo biloba şi păducel contribuie la 
următoarele acțiuni:
• îmbunătăţeşte circulaţia sanguină în vasele 

cerebrale şi ale inimii;
• împiedică formarea trombelor şi agregarea 

trombocitelor;
• sporeşte concentrarea atenţiei, combate oboseala;
• combate stările nervoase, creşte capacitatea de 

muncă;
• protejează vasele şi muşchiul cardiac împotriva 

ischemiei.

Ginkgo Biloba este pe bună dreptate denumit 
„pomul tinereţii”, simbol al vigorii şi longevităţii. 
Conţine un complex de substanţe folositoare, 
care au acţiune benefi că în dereglări ale circulaţiei 
sanguine, vertij, tulburări de memorie, dereglări 
de ritm cardiac, ischemie. Este singura plantă 
cunoscută de ştiinţă, ce conţine substanţe 
specifi ce tratării dereglărilor mai sus menţionate 
− ginkgolide şi bilobalide. Pe lângă acestea, 
ginkgo conţine glicozide fl avonice (proantocianide, 
quercetină, kempferol) şi minerale.
Păducelul este planta cunoscută ca îngrijitor 
al sănătăţii inimii. În frunzele şi fl orile sale au 
fost descoperite cele mai diverse substanţe, 
care participă în mod activ la reglarea multor 
procese fi ziologice din organismul uman precum: 
fl avonoide, zaharuri (sorbitol, fructoză), minerale, 
uleiuri eterice, acizi triterpenici,  vitaminele A, C, P.

Acţiunea componentelor active
Ginkgo Biloba contribuie la asigurarea unui 
aport stabil de oxigen şi substanţe nutritive în 
celulele creierului şi inimă, reduce suprasolicitarea 
emoţională, este un puternic stimulator al memoriei 
şi concentrării nu doar la vârstnici, ci şi la tinerii 
supuşi efortului intelectual intens.
Ginkgolidele şi bilobalidele cresc elasticitatea 

pereţilor vaselor sanguine, exercită acţiune 
vasodilatatoare, suprimă reacţiile infl amatorii prin 
inhibarea factorului de activare a trombocitelor 
(FAT), prevenind agregarea acestora şi formarea 
trombelor, îmbunătăţind circulaţia sângelui.
Glicozidele fl avonice exercită acţiune 
antioxidantă: împiedică oxidarea peroxidică a 
lipidelor şi distrugerea membranelor celulare de 
către radicali liberi, cresc elasticitatea şi rezistenţa 
pereţilor vasculari, reduc permeabilitatea 
capilarelor. Datorită proprietăţii de a bloca 
procesul de formare a ateroamelor de colesterol şi 
de a îmbunătăţi metabolismul în celulele creierului 
împiedică apariţia Bolii Alzheimer.
Păducelul este bogat în fl avonoide, acizi, uleiuri 
eterice, potasiu, magneziu, calciu, fi er. Flavonoidele 
din păducel blochează activitatea trombocitelor, 
reducând formarea trombelor şi îmbunătăţind 
parametrii reologici ai sângelui, posedă acţiune 
antioxidantă, protejând cardiomiocitele împotriva 
deteriorării ischemice. Conţinutul ridicat de potasiu 
şi magneziu permite îmbunătăţirea circulaţiei 
sanguine în vasele inimii şi menţinerea unui 
tonus normal al cordului, crescând rezistenţa şi 
capacitatea de funcţionare a acestuia.Extract de gingko biloba …………….....................………..………….… 40 mg

extract din frunze şi flori de păducel ………...................………….… 20 mg
excipienţi.

Ginkgo Biloba

compoziţie
prezentare   60 capsule
cod   1453
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Gotu Kola

Produsul „Gotu Kola” este benefic în caz de:
•  ateroscleroză;
• înrăutăţirea capacităţii de memorare;
• oboseală cronică, nevroze, depresii;
• distonie vegeto-vasculară;
• varice.

„Gotu Kola” este un produs natural, obţinut 
pe baza unei plante populare din Madagascar, 
denumită „iarba memoriei”. Contribuie la întărirea 
peretelui vascular, crescând elasticitatea acestuia, 
are o acţiune benefi că asupra circulaţiei capilare, 
activizează circulaţia cerebrală, procesul de 
gândire, memoria, îmbunătăţeşte funcţionarea 
sistemului cardiovascular.

Acţiunea componentelor active
Gotu Kola optimizează starea sistemului vascular, 
îmbunătăţeşte alimentaţia şi aprovizionarea cu 
oxigen a creierului, ameliorând memoria, atenţia, 
funcţia analizatorului vizual. Substanţele active ale 
plantei cresc capacitatea intelectuală, accelerează 
procesul de gândire, îmbunătăţesc capacitatea 
de memorare, reduc durerile de cap, exercită 
o acţiune calmantă asupra sistemului nervos 
central în stări de anxietate, nevroze, dereglări 
ale somnului, reduc epuizarea. „Gotu Kola” 
are, de asemenea, acţiune pozitivă asupra unor 
componente sanguine, prin stabilizarea nivelului 
de hemoglobină şi zahăr din sânge. 
Saponinele triterpenice, prezente în plantă, 
participă la formarea de colagen, care creşte 
elasticitatea peretelui celular, menţin capacitatea 
organismului de a reface rapid ţesuturile şi de a 

cicatriza diverse leziuni.
Flavonoidele îmbunătăţesc circulaţia venoasă. 
Acţiunea cardiotonică şi antiaritmică a fl avonoidelor 
se manifestă cel mai pronunţat în condiţii de 
cardio-depresie. În cazul unui efort substanţial 
asupra sistemului cardiovascular (stres, efort 
fi zic şi intelectual), fl avonoidele cresc stabilitatea 
acestuia, îmbunătăţesc circulaţia sanguină prin 
dilatarea arterelor coronariene ale inimii, asigură 
muşchiul cardiac cu oxigen fără a creşte tensiunea 
arterială şi fără a modifi ca excitabilitatea cordului.
Exercitând o infl uenţă favorabilă asupra sistemului 
limfo-venos, fl avonoidele nu restabilesc doar 
circulaţia sanguină generală, ci contribuie şi la 
regenerarea nodurilor limfatice. Se observă, 
totodată, normalizarea circulaţiei limfei, 
îmbunătăţirea drenajului limfatic, reducerea 
permeabilităţii capilarelor.
Glicozidele reglează activitatea muşchiului 
cardiac, sunt efi ciente în caz de insufi cienţă 
cardiacă, provocată de  hipertensiune 
(suprasolicitarea cordului), în afecţiunile  valvelor 
inimii şi în cardioscleroză.
Triterpenele din Gotu Kola exercită un efect 
suplimentar detoxifi ant, stimulând funcţiile 
citocromelor, care asigură eliminarea din organism 
a substanţelor toxice, medicamentelor. Stimulează 
sinteza acizilor biliari, hormoni corticoizi, 
infl uenţează metabolismul colesterolului, reglează 
funcţia coleretică a fi catului şi eliminarea bilei.

Extract din frunze de gotu cola ..…………………….… 100 mg / 120 mg
calciu (carbonat şi fosfat) ……………….………....................……..… 75 mg
excipienţi.

Gotu Kola

compoziţie
prezentare   60 comprimate
cod   1465 / 2149
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Griff onia

„Griffonia” exercită acțiune benefică în cazul:
• depresiei ; 
• dereglărilor de somn;
• nevrozelor de diverse provenienţe;
• sindromului de oboseală cronică.

„Griff onia” este un produs necesar pentru 
optimizarea funcţionării sistemului nervos central 
şi periferic. Planta tropicală griff onia şi vitaminele 
din grupa В, care au împreună o acţiune sinergică, 
exercită infl uenţă benefi că asupra funcţiei 
cerebrale, asupra ciclului somn-veghe, contribuie 
la eliminarea disforiei, reduc senzaţia de nelinişte, 
stările depresive.

Acţiunea componentelor active
Griff onia este o plantă exotică originară din 
Africa Centrală şi de Vest. Dintre toate părţile  
componente al plantei, o valoare deosebită 
prezintă seminţele, datorită conţinutului substanţei 
naturale 5-hidroxitriptofan (5-HTP). Acest 
aminoacid este precursorul unuia dintre cei mai 
importanţi neuromediatori – serotonina. Moleculele 
de 5-HTP pătrund uşor în celulele cerebrale, 
transformându-se în serotonină. Cercetările au 
demonstrat că 5-HTP nu este mai puţin efi cient faţă 
de antidepresivele sintetice. Această substanţă, 
alături de vitamina B6, creşte sinteza de endorfi ne, 
responsabile pentru emoţiile pozitive, contribuie la 
îmbunătăţirea stării de dispoziţie şi la refecarea 
tuturor fazelor somnului sănătos: adormire, somn 
lent şi rapid. În ţările europene este utilizată de 
mulţi ani în scopul combaterii depresiei şi pentru 

îmbunătăţirea memoriei. Totodată, 5-HTP inhibă 
excitarea centrului de control al apetitului din 
creier, reducând pofta de mâncare, în special 
pofta de carbohidraţi. Mai mult de atât, acest 
aminoacid ajută la combaterea efi cientă a SPM: 
reduce senzaţia de apăsare, tensiune, nelinişte, 
instabilitatea emoţională, iritabilitatea, care apar în 
ultima săptămână de ciclu.
Vitamina В6 joacă un rol esenţial în funcţionarea 
normală a sistemului nervos central şi periferic, 
participând la sinteza unor neuromediatori 
importanţi, a vitaminei B12. Întru-un şir de 
cercetări, vitamina B6 şi-a demonstrat efi cienţa 
în depresii: răspunde pentru asimilarea 
aminoacizilor esenţiali, necesari pentru activitatea 
cerebrală (triptofan, cisteină, metionină) şi 
producţia hormonilor antipsihotici - serotonina 
şi norepinefrina. Necesarul acestei vitamine 
creşte în cazul administrării antidepresivelor şi 
contraceptivelor orale, în perioade de stres şi efort 
emoţional crescut.
Vitamina В12. Un spectru larg de capacităţi 
emoţionale şi cognitive ale organismului 
depind de menţinerea nivelului optim al acestei 
vitamine în organism. Contribuie la combaterea 
depresiei, demenţei senile şi stărilor de confuzie, 
combate insomnia, ajută organismul să se 
adapteze la modifi carea regimului de somn şi 
veghe, fapt explicat prin participarea directă 
a cianocobalaminei la sinteza de melatonină. 
Totodată, defi citul vitaminei poate determina 
apariţia nervitelor periferice, atrofi a nervului optic 
şi modifi cări degenerative ale celulelor măduvei 
osoase şi măduvei spinării.

Extract din seminţe de griffonia …...................…….……….… 50 mg
vitamina В6  …..................................................…….……….… 2 mg
vitamina В12  …................................................…….……….… 3 mcg
excipienţi.

Griff onia

compoziţie
prezentare   60 capsule
cod   91848
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H-500

comoziţie

„H-500” completează linia de produse cu acţiune 
antioxidantă. Asigurând protecţia împotriva 
radicalilor liberi, produsul ajută la refacerea 
capacităţii normale de muncă a organismului. 
Pentru o efi cienţă mai bună, se recomandă 
dizolvarea conţinutului unei capsule într-un pahar 
cu apă plată, imediat înainte de consum. Datorită 
„H-500”, problema îmbătrânirii premature sau a 
unei stări generale proaste de sănătate va înceta 
să existe pentru dumneavoastră.

Acţiunea componentelor active

„H-500” reprezinta o sursă de vitalitate, rezistenţă 
şi refacere, asigurând capacitatea de efort fi zic şi 
intelectual.
„H-500” creşte rezistenţa în timpul oricărui efort 
fi zic, în timpul orelor de sport sau efortului fi zic 
prelungit. Contribuie la reducerea nivelului de acid 
lactic şi la utilizarea rapidă din muşchi a acestuia, 
accelerând refacerea muşchilor după efort. 
Efectul benefi c permite utilizarea produsului de 
către persoanele care depun un efort intelectual 
intens, efort fi zic, sportivilor, precum şi acelor 
persoane care preferă odihnă activă, întrucât 
permite suportarea cu uşurinţă a supra-efortului, 
combate tensionarea excesivă, creşte fermitatea 

şi tonusul muscular.
Acest produs creşte potenţialul energetic al 
organismului, datorită stimulării producţiei de 
energie celulară, care se formează în momentul 
scindării hranei pe bază de proteine şi carbohidraţi, 
aspect extrem de important pentru sănătate 
în ansamblu, întrucât o rezervă sufi cientă de 
energie asigură o bună capacitate de efort fi zic şi 
intelectual, îmbunătăţeşte schimbul de substanţe 
şi permite contracararea multor factori nefavorabili.
„H-500” împiedică oxidarea celulelor sănătoase 
şi reface în organism un mediu alcalin favorabil, 
contribuind la îmbunătăţirea nutriţiei celulare şi a 
schimbului de substanţe.

Amestec H-500 ( citrat de magneziu, citrat de potasiu, ascorbat de 
potasiu, dioxid de siliciu, borat de sodiu) .................................. 300 mg

prezentare  60 capsule/120 capsule
cod  91800/91883

H-500 „H-500” are un efect benefic asupra sănătăţii:
•  sporeşte rezistenţa în timpul oricărui tip de efort fizic 
sau intelectual;
• este recomandat sportivilor, precum şi acelor 
persoane care preferă odihnă activă;
• previne îmbătrânirea prematură a organismului.
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HydraCel

Consumul produsului „HydraCel” permite:
•  îmbunătăţirea proprietăţilor biologice ale apei;
• asigurarea unei hidratări de 100% a celulelor;
• creşterea calităţii asimilării substanţelor nutritive şi 

transportul acestora către celule.

Tensiunea superfi cială a apei deţine un rol important 
în procesele oxido-reducătoare din organism. 
O apă „mai lichidă” participă în mod mai activ la 
scindarea substanţelor biologice. Apa intracelulară 
şi intercelulară are o tensiune superfi cială destul 
de redusă. Pentru îmbunătăţirea caracteristicilor 
acesteia se utilizează „HydraCel”.
Produsul „HydraCel” reprezintă un concentrat 
mineral, care reduce tensiunea superfi cială a apei 
şi îmbunătăţeşte unele caracteristici ale lichidului 
intercelular, precum pH-ul şi conductivitatea 
specifi că, creând, astfel, condiţii pentru o 
participare mai activă a lichidului în procesele 
biochimice.

Acţiunea componentelor active
Baza coloidală pentru construcţia cristalelor minerale 
o reprezintă sursele de ioni încărcaţi negativ. 
Acţionând ca nişte magneţi minusculi, aceştia atrag 
către suprafaţa lor moleculele de apă, formând 
cristale lichide. Sarcina electrică, care apare pe 
suprafaţa acestor cristale, modifi că proprietăţile apei. 
Dioxidul de siliciu are forma unor micro-sfere cu 
diametrul de aproximativ 5 nm, care se grupează, 
formând structuri mai mari. Astfel de particule au 
o mulţime de sectoare încărcate electrostatic , se 
leagă uşor de apă şi substanţele liposolubile deţin 
şi au proprietăţi fi zice, necaracteristice pentru alte 

forme ale dioxidului de siliciu. 
Substanţele nutritive, trebuie dizolvate înainte de 
utilizarea lor de către organism. Una din proprietăţile 
importante ale substanţelor hidrosolubile este 
tensiunea superfi cială critică (TSC). Aceasta este 
tensiunea superfi cială limită, la depăşirea valorii 
căreia substanţa nu se mai umectează.
Apa umectează suprafaţa datorită prezenţei 
legăturii de hidrogen. Atomii de hidrogen, care intră 
în componenţa moleculei de apă , sunt purtători de 
încărcătură pozitivă. Pentru a fi  umectabilă, suprafaţa 
trebuie să fi e purtătoare de sarcină negativă.
Sarcina electrică a particulelor coloidale depăşeşte 
cu mult sarcina legăturii de hidrogen. La adăugarea 
în hrană, particulele coloidale se lipesc de suprafaţa 
substanţelor nutritive, mărind-o şi creând un număr 
imens de sectoare, unde are loc combinarea prin 
intermediul legăturilor de hidrogen în întregul volum 
al lichidului. Ca rezultat, este asigurată umectarea 
de 100% a produsului.
Substanţele nutritive liposolubile nu se umectează 
cu apă. La încapsularea  particulelor de ulei în structura 
coloidală, se creează o micro-sferă minusculă, care în 
exterior se leagă cu apa, iar suprafaţa interioară este 
legată cu ulei, purtând la suprafaţă sarcină negativă. 
Ca atare, această sarcină condiţionează absorbţia 
particulelor nutritive de către mucoasa intestinului şi 
asimilarea ulterioară a acestora.

Amestec „Hydracel” (carbonat de potasiu, hidroxid de potasiu, acid 
citric, siliciu, sulfat de magneziu, apă purificată).

HydraCel

compoziţie
prezentare   60 ml
cod   43334
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Infl aCor

InflaCor contribuie la:
• reducerea procesului inflamator;
• atenuarea durerii și a edemelor;
• prevenirea distrugerii țesuturilor osos și cartilaginos.
 

Infl aCor reprezintă un produs  efi cient pentru îm-
bunătățirea funcționării aparatului locomotor. La 
baza produsului se afl ă un complex vegetal echili-
brat de componente active, care împiedică distru-
gerea țesuturilor osos, conjunctiv și cartilaginos și 
reduc procesul infl amator.

Acţiunea componentelor active
Hamei comun conține un complex de substanțe 
bioactive necesare pentru refacerea țesuturilor 
musculare: acizi organici și fenolcarbonici, fl a-
vonoide, ulei esențial ș.a.m.d. Aceste substanțe 
diminuează durerile musculare, reduc infl amația 
țesuturilor musculare. 
Boswellia serrata este apreciată pentru rășini-
le aromatice și complexul de acizi boswellici din 
componența sa, cu efect antiinfl amator. Acizii 
boswellici inhibă sinteza de leucotriene, care re-
prezintă unul din factorii principali responsabili de 
infl amarea coloanei, articulațiilor și a țesutului pe-
riarticular. De asemenea, acizii împiedică pătrun-
derea leucocitelor în cartilagiu și fl uidul articular, 
contribuind astfel la reducerea reacției infl amatorii, 
reducând în mod direct gradul de distrugere a car-

tilagiului articular. 
Extractele liposolubil și hidrosolubil de rozma-
rin sunt apreciate pentru conținutul de antioxidanți 
activi. Principalele substanțe active biologic din 
extractele de rozmarin reprezintă o sumă de acizi 
fenolici (rozmarinic, cafeic, carnosic etc.), fl avonoi-
de, taini, saponine, terpene (caren, cineol, borne-
ol, camfor, verbenon), acizi triterpenici (oleanolic, 
carnozic). Extractul liposolubil este bogat în acid 
carnozic, extractul hidrosolubil conține mai mult 
acid rozmarinic. Extractele de rozmarin stimulează 
circulația sângelui și funcționarea mușchilor, au un 
efect antiinfl amator, tonifi ant, antioxidant, ajută la 
reducerea durerilor. 
Gura lupului chinezească, angelică, urzică, cri-
zantemă ajută la reducerea infl amației, a dureri-
lor, tensiunii musculare și a edemelor articulațiilor. 
Sunt tonice generale în cazul eforturilor accentua-
te ale aparatului locomotor. 
Multe plante din această formulă conțin calciu, 
care în combinație cu vitamina D3 contribuie la 
hrănirea corectă, ceea ce contribuie , la rezistența 
țesutului osos. 

extract de hamei comun 300 mg, extract de angelică 100 mg, 
extract de urzică 50 mg, extract de Boswellia serrata 35 mg, 
extract liposolubil de rozmarin comun 25 mg, extract de gura 
lupului chinezească 15 mg, extract hidrosolubil de rozmarin 
comun 10 mg, extract de crizantemă 4 mg, vitamina D3 250 IU, 
excipienți.

Infl aCor

compoziţie
prezentare   90 capsule 
cod    91804
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Iron

Produsul „Iron” se utilizează în calitate de adjuvant 
pentru:
• profilaxia anemiei;
• reglarea proceselor de respiraţie tisulară şi 

metabolism;
• refacerea funcţiei imunitare la nivel celular;
• profilaxia afecţiunilor pielii;
• îmbunătăţirea aspectului pielii, unghiilor, părului. Produsul „Iron” conţine un element extrem de 

important care împiedică apariţia anemiei, creşte 
nivelul energiei vitale şi capacităţii de muncă. Fierul 
organic se asimilează mai repede şi complet, fără 
a provoaca reacţii adverse, caracteristice pentru 
sărurile anorganice de fi er: dereglări dispepsice, 
iritaţia mucoasei gastrice şi intestinale, gust 
metalic, înnegrirea smalţului dentar.

Acţiunea componentelor active
Participă la procesele de hematopoieză şi 
respiraţie tisulară. Fierul se asimilează în 
intestin, apoi pătrunde în vasele sanguine unde 
este captat de către proteina de transport numită 
transferină.  Datorită transferinei are loc saturarea 
celulelor şi ţesuturilor cu fi er. Intrând în compoziţia 
enzimelor citocrome, participă la procesul de 
respiraţie tisulară (transportă oxigenul din plămâni 
către toate celulele organismului) şi sinteza ATP, la 
reacţiile enzimatice, la metabolismul colesterolului. 
Se acumulează în splină, fi cat, măduva osoasă şi 
este utilizat de către organism în măsura necesară, 
împiedicând apariţia anemiei feriprive, care are 
drept simptome: slăbiciune musculară generală, 
dereglarea gustului şi mirosului, fragilitatea 
unghiilor şi părului.
Întăreşte imunitatea. Conţinutul adecvat de fi er 
în organism contribuie la funcţionarea completă 

a sistemului de apărare. Fierul intră în compoziţia 
enzimelor (catalaza, mieloperoxidaza), care 
inhibă acţiunea microorganismelor patogene, 
manifestând proprietăţi de detoxifi ere şi 
antibacteriene. Asigură sinteza proteinelor de 
apărare: lizocimul şi interferonul.
Îmbunătăţeşte aspectul pilelii, unghiilor şi al 
părului. Fierul intensifi că producerea enzimelor-
antioxidante (oxidaza, hidroxilaza, superoxid-
dismutaza), care împiedică procesele de oxidare 
în celule şi participă la regenerarea ţesuturilor 
epiteliale, reduc fragilitatea unghiilor, îmbunătăţesc 
structura şi pigmentarea părului.
Carenţa de fi er conduce la apariţia unor dereglări 
serioase în activitatea organismului cum ar fi : 
anemie, scăderea imunităţii, creşterea riscului de 
boli infecţioase, oboseală permanentă.

Fier (bisglicinat) ….....………….......……….…….……….............… 14 mg
excipienţi.

Iron
Fier

compoziţie
prezentare   60 capsule 
cod   2123
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Lax-Max

Substanţele active ale produsului „Lax-Max” influenţează 
benefic funcţionarea tractului gastrointestinal:
•   normalizează peristaltica intestinală;
• leagă şi elimină din organism reziduurile şi toxinele;
• asigură un scaun moale în mod regulat;
• refac microflora intestinală benefică.

„Lax-Max” este un remediu natural laxativ cu 
acţiune delicată. Acţiunea complexă  asupra 
peristaltismului intestinal este rezultatul acţiunii 
mai multor grupe de substanţe active, atent 
selecţionate.

Acţiunea componentelor active
Fructo-oligozaharida inulina din coajă de 
pătlagină acţionează în mod activ asupra 
peristaltismului intestinal. Încetinind absorbţia 
lichidului în intestinul gros şi reţinând apa, 
contribuie la fl uidizarea maselor fecale şi 
îmbunătăţesc motilitatea intestinală. Datorită 
acestei acţiuni creşte frecvenţa defecaţiilor, se 
formează un scaun moale, se reface tonusul slăbit 
al intestinului.

Fiind un sorbent inulina absoarbe diverse exo- şi 
endotoxine (metale grele, radionuclizi) şi le elimină 
din corp, contribuind la refacerea microfl orei 
benefi ce intestinului reducând manifestările 
disbacteriozei.
Cruşinul lui Pursh, reventul turcesc, Senna 
sunt surse de substanţe active (antraglicozide), 
care accelerează peristaltismul intestinului gros. 
Acţiunea laxativă a antraglicozidelor se manifestă 
prin faptul că iritând mucoasa intestinului gros 
provoacă accelerarea peristaltismului acestuia. 
Exercită acţiune laxativă lentă în cazul atoniei 
intestinale, constipaţiilor cronice, meteorismului, 
curăţă organismul de substanţe toxice, reglează 
activitatea intestinală, au efect colagog.
Lucerna, garoafa, rozmarinul, schinduful, 
arborele de ceară, nucul negru. Saponinele, 
fl avonoidele, substanţele minerale şi mucilagiile 
care se regăsesc în aceste plante, reduc procesele 
de fermentaţie şi putrefacţie, având o puternică 
acţiune antiinfl amatoare.
Fibrele vegetale uşurează şi îmbunătăţesc 
evacuarea conţinutului intestinal.
Mucilagiile reduc procesele infl amatorii în 
segmentele tractului intestinal, învăluind delicat 
mucoasa afectată a intestinului şi contribuind la 
vindecarea acesteia.
Oxidul de magneziu accelerează schimbul de 
substanţe, creşte excreţia bilei, măreşte volumul 
de apă din intestin, îmbunătăţind peristaltismul şi 
eliminând constipaţiile.

Coajă de seminţe de pătlagină …………………..................…….…. 300 mg
magneziu (oxid) ……………………………........................…………….…. 90 mg
lucernă ………………………………………...…..........................……….…. 50 mg
inulină ………………………………………............................………...….…. 70 mg
coral mărunţit ………………………........................…………………....…. 30 mg
alge diatomice …………………........................……………………………. 24 mg
cruşinul lui Pursh …………….........................……….….…………………. 12 mg 
frunze de Senna ……………………......................….…….………….….... 12 mg
revent ……………………….………….…….........................……....….……. 12 mg
scoarţă de arborele furnicilor ……….....................….………….………. 6 mg
coajă de nuci negre …………………...….…......................……….………. 6 mg
boboci de garoafă ……………………..….……......................…….………. 6 mg
arbore de ceară ………………………..….….......................……….………. 6 mg
salată creaţă de apă ………………..….....................….………….………. 6 mg
pătrunjel ……………………….………………..…..........................….………. 6 mg
rozmarin ……………………….…………………..........................…….…..…. 6 mg
schinduf ……………………….……………..........................………….………. 6 mg
echinaceea ……………………….…….........................……….…………..…. 6 mg
excipienţi.

Lax-Max

compoziţie
prezentare   120 capsule
cod   91117
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LymFlowCoral Club

u� lizare

Produsul „LymFlow”– contribuie la protecţia vaselor 
sanguine și de asemenea:
•  optimizează drenajul limfatic şi circulaţia sanguină;
•  menţine elasticitatea şi integritatea vaselor;
•  reduce inflamaţia la nivelul vaselor.

compoziție

„LymFlow” reprezintă un complex vegetal care 
contribuie la îmbunătățirea circulației limfei, la sus-
ținerea la un nivel optim de funcționare a sistemu-
lui limfatic şi exercită acţiune antiinfl amatoare.

Acţiunea componentelor active
Cireșele, fructe extrem de suculente şi aromate 
au fost aduse din oraşul antic turc Kerasunda în 
Europa de către generalul roman Lucullus. Este 
benefi că nu doar pulpa de cireșe, ci şi frunzele şi 
codiţele, care conţin acid citric şi malic, cumarine, 
pigmenţi vegetali, tanine, vitaminele C, PP, В1, 
В6, multe minerale și pectine. Extractul din codi-
ţe de cireșe contribuie la îmbunătăţirea circulaţiei 
lichidului intercelular sau limfei, asigurând, astfel, 
drenajul vaselor şi contribuie la eliminarea excesu-
lui de lichide şi a toxinelor. Cumarinele din cireșe 
ajută la procesul de diminuare a coagulării sânge-
lui, prevenind formarea de trombe. Substanţele 
din grupa vitaminelor P şi fl avonoidele contribuie 
la întărirea vaselor de sânge și îmbunătăţirea to-
nusului acestora.
Coacăzul negru (frunzele şi fructele) contribuie la 
activarea drenajului limfatic al muşchiului cardiac 
şi fi catului. Frunzele de coacăz negru conţin vita-
mina C, fi toncide, magneziu, mangan, argint, cu-

pru, sulf și ulei eteric. Extractul din frunze de coa-
căz negru contribuie, totodată, la eliminarea din 
organism a excesului de acid purinic şi acid uric.
Pătrunjelul este bogat în substanţe benefi ce pre-
cum: ulei eteric, glicozide, vitamine și  fl avonoizi. 
Pinenul, apiolul şi apigenina ajută la curăţarea va-
selor sagvine, îmbunătăţind atât starea acestora, 
cât și drenajul limfatic. Pătrunjelul este bogat în 
acid ascorbic (vitamina C), care alături de alte sub-
stanţe active din plantă menţine elasticitatea vase-
lor mici şi mari. De asemenea, miristicina prezentă 
în frunze exercită efect antiinfl amator şi antalgic.
Hibiscusul de China este apreciat în Asia şi din-
colo de hotarele sale în calitate de produs pentru 
tonifi ere şi fortifi ere generală a organismului. Ca 
și componente active care se afl ă în hibiscus re-
găsim: antociani, proantocianidine, acizi organici 
(malic, citric, hibiscic) şi fenol carbonici. S-a de-
monstrat că polifenolii şi acidul protocatechuic ne-
utralizează produşii toxici ai activităţii germenilor 
patogeni rămași pe pereţii vaselor de sânge. Ex-
tractul din fl ori deține excelente proprietăţi antioxi-
dante împiedicând astfel subţierea şi deteriorarea 
ţesuturilor vasculare.

Extract din codiţe de cireșe ...................................................... 150 ml
extract din frunze de coacăz-neagru  ...................................... 150 ml
extract din frunze de pătrunjel ................................................... 75 ml
extract din flori de hibiscus ........................................................ 50 ml
excipienți.

prezentare   90 capsule
cod   91865

LymFlow
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MagiCal

Consumul produsului „MagiCal”:
•   împiedică apariţia afecţiunilor, legate de deficitul 

de calciu şi dereglarea echilibrului mineral;
• întăreşte sistemul osos şi muscular;
• este necesar în perioada de convalescenţă după 

traume, intervenţii chirurgicale, boli.

Calciul este cel mai important macroelement din 
organismul uman, necesar fi ecăruia dintre noi. 
Carenţa de calciu provoacă un şir de afecţiuni, 
inclusiv cardiace, gastrointestinale si ale 
articulaţiilor.
Produsul „MagiCal” este o sursă unică de 
substanţe minerale extrase din depuneri naturale 
marine, formate în antica Mare a Japoniei. 
Combinaţia ideal echilibrată de minerale marine 
deţine un rol important în menţinerea sănătăţii, 
întărirea aparatului locomotor, reduce riscul de 
dezvoltare a osteoporozei, de apariţie a traumelor 
în caz de contuzii sau lovituri, îmbunătăţeşte 
activitatea SNC, este necesară în perioada dietelor 
şi în cea de convalescenţă.

Acţiunea componentelor active
Calciul joacă un rol esenţial în menţinerea sănătăţii.
• Scheletul conţine calciu în proporţie de 2/3, 
de aceea calciul este recomandat în special 
adolescenţilor şi femeilor – categoriile de populaţie 
cel mai des afectate de defi citul acestuia.
• Calciul din depuneri marine se asimilează rapid 
şi complet.
• Este necesar pentru formarea şi întărirea oaselor, 
prevenind fragilitatea prin mărirea rezistenţei 

acestora. 
• Participă la transmiterea impulsurilor nervoase, 
îmbunătăţind mobilitatea muşchilor şi articulaţiilor.
• Reglează activitatea sistemului cardiovascular, 
contracţia şi relaxarea muşchilor, inclusiv a celui 
mai important – muşchiul inimii – cordul.
• Normalizează digestia şi procesele enzimatice.
• Alcalinizează mediul, reducând riscul de apariţie 
a diverselor afecţiuni severe.
Magneziul este de asemenea una din 
componentele de bază ale ţesutului osos, fi ind 
necesar pentru menţinerea unei densităţi osoase 
normale. Asigură asimilarea optimă a calciului 
şi împiedică eliminarea excesivă a acestuia din 
organism, relaxează muşchii, reglează schimbul 
de substanţe, creşte sinteza de proteine şi 
producţia de energie.

Depozite minerale marine (calciu – 272,5 mg, magneziu, fier,  
mangan, crom) ………................……..............………………………….…… 1,3 g
excipienţi.

MagiCal
Calciu Magic

compoziţie
prezentare   120 comprimate  
cod   45910
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Mega Acidophilus

Produsul „Mega Acidophilus” exercită acţiune 
favorabilă în caz de:
•  disbacterioză, afecţiuni ale tractului 

gastrointestinal;
• dereglări de asimilare a substanţelor nutritive;
• intoxicaţii intestinale;
• reacţii alergice;
• meteorism şi constipaţii.

În conformitate cu datele deţinute de Academia de 
Ştiinţe Medicale din Rusia în privinţa răspândirii 
diverselor forme de disbacterioză, acestea au atins 
pragul cel mai înalt la nivel naţional, cuprinzând 
peste 90% din populaţia adultă a Federaţiei 
Ruse. Această tendinţă se observă şi în rândul 
populaţiei la nivel global. Este cunoscut faptul 
că sănătatea organismului depinde foarte mult 
de o bună funcţionare a tractului gastrointestinal. 
La rândul său, buna activitate a tractului 
gastrointestinal depinde de starea microfl orei, 
care constituie unul din sistemele principale de 
siguranţă, care constitue o barieră de protecţie în 
calea afecţiunilor. Refacerea balanţei microfl orei 
intestinale cu produse care conţin microorganisme 
benefi ce este capabilă să îmbunătăţească în 
mod esenţial starea generală a organismului. 
Acesta este scopul principal al produsului „Mega 
Acidophilus”. 
„Mega Acidophilus” reprezintă un complex de 
bifi do- şi lactobacterii benefi ce, care normalizează 
digestia şi activitatea tractului gastrointestinal, 
suprimă acţiunea microbilor patogeni, protejează 
organismul împotriva infl uenţei nocive a activităţii 
acestora, împiedică dereglarea schimbului de 
substanţe.

Acţiunea componentelor active
Bifi do- şi lactobacteriile reprezintă baza microfl orei 
intestinale a omului - 85-90% la adulţi şi până la 
95% la copii, exercitând multiple efecte pozitive.
•  Posedă puternice proprietăţi antimicrobiene 
inhibând acţiunea toxică a bacteriilor patogene 
şi fungilor şi împiedicând dezvoltarea acestora în 
microfl ora intestinală, contribuie la creşterea altor 
culturi probiotice benefi ce.
• Stimulează aparatul limfatic, producerea 
de interferon, imunoglobuline, limfocite şi 
anticorpi, care activizează forţele de apărare ale 
organismului uman.
•  Participă la sinteza şi absorbţia vitaminelor 
din grupa B, vitaminelor K, D, acizilor lactic, folic 
şi nicotinic, contribuie la formarea aminoacizilor 
esenţiali, la o mai bună asimilare a sărurilor de 
calciu.
•    Participă în mod activ la scindarea şi absorbţia 
substanţelor nutritive: normalizează procesele 
de digerare enzimatică ale hranei, intensifi când 
hidroliza proteinelor şi carbohidraţilor şi produc în 
tractul gastrointestinal enzime lactozo-metabolice 
proprii pentru o perioadă îndelungată.
•  Acţionează asupra metabolismului lipidic al 
organismului prin participarea la scindarea 
avansată a lipidelor reduc nivelul de colesterol din 
sânge şi normalizează nivelul de lipoproteine şi 
fosfolipide.
•  Împiedică apariţia meteorismului, reglează 
peristaltismul intestinal. 

Lactobacillus acidophilus ………..................…………………6 x 108 UFC/g
Bifidobacterium lactis  ……………...................………………9 x 108 UFC/g
excipienţi.

Mega Acidophilus

compoziţie
prezentare   90 capsule
cod   1012
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Microhydrin

Produsul „Microhydrin” asigură o susţinere energetică 
direcţionată:
• a sistemului imunitar, îmbunătăţind rezistenţa faţă 

de viruşi şi bacterii;
• a sistemului cardiovascular, îmbunătăţind 

alimentaţia celulelor şi schimbul de substanţe;
• a sistemului digestiv, contribuind la o mai bună 

asimilare a substanţelor nutritive;
• a sistemului muscular, crescând fermitatea şi tonusul 

muşchilor.

„Microhydrin” este un puternic antioxidant care 
inhibă în mod activ acţiunea radicalilor liberi şi 
protejează în mod efi cient organismul împotriva 
celor mai agresivi dintre ei. Consumul produsului 
posedă  numeroase efecte pozitive şi anume: 
sporirea rezistenţei şi capacităţii de muncă, 
întărirea imunităţii, împiedicarea îmbătrânirii 
premature, încărcarea organismului cu un puternic 
afl ux de energie.

Acţiunea componentelor active
Produsul „Microhydrin” creşte rezistenţa în 
timpul efortului fi zic, antrenamentelor sportive 
sau muncii epuizante. După numai o săptămână 
de administrare acest produs unic contribuie la 
reducerea nivelului de acid lactic cu până la 24% 
şi la eliminarea rapidă a acestuia din muşchi, 
accelerând refacerea după efort. Elimină senzaţia 
de durere, creşte fermitatea şi tonusul ţesutului 
muscular, permiţând suportarea cu uşurinţă a 
supra-eforturilor,  fapt ce face din ”Microhydrin” 
un produs extrem de popular în rândul sportivilor.
Asigurând organismul cu antioxidanţi puternici, 
îmbunătăţeşte sinteza de energie celulară produsă 
în mitocondrii ca rezultat al scindării proteinelor, 
grăsimilor şi carbohidraţilor. Electronii formaţi în 
urma rezultatului acestui proces se transferă în 

continuare către toate celulele organismului şi 
participă la respiraţia celulelor, restabilind forma 
activă a ATP – NADH, care măreşte potenţialul 
energetic al organismului. Este un aspect foarte 
important, întrucât o sufi cientă rezervă de energie 
asigură o capacitate de muncă fi zică şi intelectuală 
crescută, îmbunătăţeşte regenerarea organelor şi 
ţesuturilor lezate, schimbul de substanţe la nivel 
celular şi este crucială în lupta împotriva bacteriilor 
patogene şi a bolilor.
Inhibând în mod activ acţiunea radicalilor liberi, 
produsul „Microhydrin” împiedică oxidarea 
celulelor sănătoase şi restabileşte în organism 
mediul alcalin favorabil, contribuind la saturarea 
intensă a sângelui cu oxigen. Cercetările ştiinţifi ce 
au demonstrat că în mediu alcalin oxigenul este 
mai bine şi mai repede absorbit de către celulă, 
îmbunătăţindu-se, prin urmare, hrănirea celulelor 
şi schimbul de substanţe. De aceea, pentru 
întărirea organismului, este extrem de importantă 
creşterea nivelului de oxigen în sânge.
Produsul îmbunătăţeşte, de asemenea, 
proprietăţile biologice şi tensiunea superfi cială 
a lichidului intercelular sănătos, ceea ce duce la 
creşterea substanţială a hidratării celulelor şi a 
capacităţii lor de a absorbi mai bine substanţele 
nutritive.

Microhidrină (citrat şi carbonat de potasiu, ascorbat şi sulfat de  
magneziu,  siliciu, hidroxid  de  calciu, acid  citric, manitol, ulei din seminţe 
de floarea - soarelui, apă purificată ionizată) ............................. 300 mg
excipienţi.

Microhydrin

compoziţie
prezentare   60 capsule
cod   1544
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Microhydrin Plus

Produsul „Microhydrin Plus” se utilizează pentru:
•  creşterea protecţiei antioxidante a organismului 

– factor esenţial al rezistenţei faţă de influenţele 
nefavorabile;

• creşterea imunităţii;
• profilaxia leziunilor celulelor şi ţesuturilor.

În organismul nostru se formează în permanenţă 
radicali liberi – produşi neoxidaţi ai schimbului 
de substanţe. Infl uenţa negativă a acestora 
se manifestă prin accelerarea proceselor de 
îmbătrânire ale organismului, scăderea imunităţii, 
apariţia diverselor afecţiuni. O susţinere puternică 
în lupta împotriva radicalilor liberi o oferă 
organismului, antioxidanţii. „Microhydrin Plus” 
este o puternică sursă de antioxidanţi existenţi, 
întrucât combină efectul pozitiv al microhidrinei şi 
puterea antioxidanţilor vegetali, produsul posedă 
un spectru extrem de larg în acţiuni benefi ce.

Acţiunea componentelor active
Microhidrina este o sursă de electroni disponibili 
care neutralizează acţiunea radicalilor liberi. 
Îmbunătăţeşte hidratarea celulară, reduce nivelul 
de acid lactic în muşchi, eliminând tensiunea şi 
oboseala, creşte fermitatea muşchilor, capacitatea 
de efort fi zic şi intelectual.
Acidul ascorbic (vitamina C) stimulează 
producerea de leucocite, interferoni, creşte 
rezistenţa la infecţii, participă la sinteza colagenului 

şi serotoninei, întăreşte vasele şi normalizează 
circulaţia sanguină.
Acidul alfa lipoic exercită o acţiune 
hepatoprotectoare, hipolipidemiantă. Participând 
la schimbul de carbohidraţi, asigură asimilarea în 
timp util de către celulele creierului a glucozei – 
sursa de energie de bază pentru celulele nervoase, 
creşte asimilarea de glicogen în fi cat, exercită un 
efect lipotrop, împiedicând degenerescenţa grasă 
a fi catului.
Seleniul, un antioxidant activ, susţine sistemul 
cardiovascular, participă la sinteza enzimelor 
care infl uenţează refacerea muşchiului cardiac, 
îmbunătăţeşte proprietăţile reologice ale sângelui, 
optimizează transportul substanţelor nutritive şi 
a oxigenului spre ţesuturi, reduce pigmentarea şi 
asigură elasticitatea tegumentului.
Extractul de ceai verde este un antioxidant 
universal puternic a cărui acţiunea principală este 
îndreptată spre eliminarea din organism a formelor 
neoxidate de oxigen. Este o bogată sursă de 
enzime, vitaminele grupei B, K, P, săruri minerale. 
Tonifi că excelent şi suplimentează aportul de 
energie. 
Extractul de armurariu conţine substanţa activă 
silimarina care contribuie la dezintoxicarea 
fi catului, îmbunătăţeşte prelucrarea grăsimilor 
şi asimilarea optimă a vitaminelor liposolubile, 
întăreşte membranele celulare şi participă la 
formarea de celule noi, stimulând activ sinteza de 
proteine. 

Microhidrină (citrat şi carbonat de potasiu, ascorbat şi sulfat de  
magneziu,  siliciu, hidroxid  de  calciu, acid  citric, manitol, ulei din seminţe 
de floarea - soarelui, apă purificată ionizată) ...…………...….. 200 mg
amestec de antioxidanţi (extract de ceai verde, quercitină, acid 
lipoic, n-acetyl l-cysteine, acid ascorbic, extract de armurariu, 
niacină, aminochelat de seleniu) ……............................…...… 145 mg 
excipienţi.

Microhydrin Plus

compoziţie
prezentare   60 capsule
cod    1860
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MindSet

MindSet: 
• complexul echilibrat îmbunătățește circulația 

sângelui și hrănirea creierului, capacitățile 
congnitive, crește rezistența la stres; 

• ciuperca minune japoneză Reishi prelungește viața 
celulelor nervoase. 

Acţiunea componentelor active
Tirozina și teanina
aminoacizi care exercită o acțiune calmantă, par-
ticipă la formarea tuturor tipurilor de memorie, îm-
bunătățesc starea de spirit, protejează împotriva 
stresului. 
Ciuperca Reishi
calmează sistemul nervos ”supraexcitat”. Sub-
stanțele active din ciupercă îmbunătățesc funcțio-
narea celulelor nervoase, reduc colesterolul, ajută 
la dilatarea vaselor de sânge și la intensifi carea 
circulației sanguine. 
Extracte din rădăcină de ghimbir, frunze de 
gingko biloba și rozmarin 
antioxidanți naturali, îmbunătățesc circulația ce-
rebrală, cresc tonusul vascular, reduc oboseala și 
tensiunea nervoasă. 
Vitaminele din grupa В (В6, В9, В12) 
îmbunătățesc funcțiile cerebrale, asigură un somn 
sănătos. 
Acidul lipoic
hrană energetică pentru celulele nervoase. 

Acetil-L-carnitină 250 mg, extract de sunătoare 75 mg, extract din 
frunze de gotu kola 50 mg, tirozină 50 mg, teanină 40 mg, extract 
din corpul fructifer al ciupercii Reishi 30 mg, extract din miceliul 
ciupercii Reishi 20 mg, acid lipoic 20 mg, extract din rădăcină de 
ghimbir 15 mg, extract din frunze de gingko biloba 12 mg, extract 
din frunze de rozmarin 5 mg, vitamina  В6 2 mg, acid folic 50 µg, 
vitamina В12 3 µg. 

MindSet

compoziţie
prezentare   90 capsule
cod    91819
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MSM

MSM influențează favorabil starea de sănătate: 
• contribuie la fortificarea articulațiilor și cartilagiilor; 
• contribuie la refacerea țesuturilor musculare; 
• îmbunătățește starea pielii, a părului și unghiilor
• menține protecția antioxidantă a organismului.

MSM este un produs sinergic pe bază de sulf or-
ganic (MSM), vitamina C și biotină. Această com-
binație asigură efi ciența ridicată a produsului în 
menținerea sănătății articulațiilor, cartilagiilor, pielii 
tinere și frumoase.

Acţiunea componentelor active
MSM (metilsulfonilmetan) reprezintă sulf bioac-
cesibil de origine organică. În organismul nostru 
cea mai mare cantitate de sulf este conținută în 
piele, unghii, mușchi și articulații. O dată cu vârsta, 
cantitatea de sulf se reduce, de aceea suplimenta-
rea acestuia devine necesară. MSM îndeplinește 
multe funcții vitale. Acesta face parte din compo-
nența aminoacizilor de metionină, cisteină, cistină, 
taurină, proteine de imunitate, vitamine N (acid 
lipoic), B1 și B7, enzime, hormonul de insulină și 
proteina – antioxidant glutation.
MSM intră în componența glicozaminoglicanilor – 
componente structurale ale țesuturilor conjunctiv 
și cartilaginos, contribuie la reducerea proceselor 
infl amatorii din cartilagiile articulare și mușchi. În 
plus, asigură transportul substanțelor utile în țesu-
turile musculare, accelerând refacerea acestora 
după efort. De asemenea, sulful funcționează ca 
un oxidant, neutralizând substanțele toxice și radi-

calii liberi din organism. 
Sulful intră în componența proteinelor de colagen 
și cheratină, care mențin sănătatea pielii, a părului 
și unghiilor. Acesta normalizează metabolismul li-
pidic din celulele pielii, reduce iritațiile și infl amația, 
fortifi că structura părului și a unghiilor, accelerează 
creșterea acestora.
Biotina sau vitamina B7 este o vitamină hidroso-
lubilă din grupa B. Deseori biotina este numită vi-
tamina frumuseții și a tinereții datorită efectului său 
curativ exercitat asupra pielii și părului. Cuvântul 
german haut – piele și haar – păr, stau la originea 
unei alte denumiri date acestei substanțe – vitami-
na H. Biotina interacționează foarte bine cu vita-
mina C și MSM, de aceea acționând împreună cu 
MSM B7 creează  o legătură foarte strânsă, pentru 
că vitamina este o sursă de sulf. B7 este implica-
tă în sinteza cheratinei (proteina de bază a pielii, 
părului și unghiilor), în plus menține culoarea na-
turală a părului. Un alt aspect important constă în 
faptul  că B7 îmbunătățește funcționarea glandelor 
sebacee, acționând asupra metabolismului lipidic 
din piele, inclusiv la nivelul scalpului. Datorită bio-
tinei pielea nu se mai exfoliază, dispar acneea și 
comedoanele. 
Vitamina С este una dintre cele mai bune vitamine 
– antioxidanți. Vitamina C participă la formarea co-
lagenului – proteina tinereții și principala proteină 
a țesutului conjunctiv, iar aceasta înseamnă articu-
lații, cartilagii, mușchi, piele, păr și unghii.

Metilsulfonilmetan ..............................................…………...….. 750 mg
vitamina С ...................................……............................….....… 50 mg
magneziu ................................................................................... 4 mg
biotină ..................................................................................... 50 µg 
excipienţi.

MSM

compoziţie
prezentare   60 capsule
cod    2108
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Omega 3 Oranges

Omega 3 Oranges asigură organismului copiilor 
acizii grași polinesaturați Omega-3, a căror 
administrare ajută la:
• Dezvoltarea intelectuală normală a copilului, 

menține capacitatea de concentrare, memoria și 
atenția;

• Normalizează comportamentul, face copilul mai 
liniștit și echilibrat;

• Asigură efectul tonic general și medicinal asupra 
organismului copiilor;

• Protejarea inimii și a vaselor de sânge.

Omega 3 Oranges este o sursă de acizi 
grași polinesaturați Omega-3, necesari pentru 
dezvoltarea normală a organismului copiilor. 
Datorită formei comode (capsule masticabile), 
produsul place copiilor, spre deosebire de untura 
de pește tradițională.

Acţiunea componentelor active
Omega-3 face parte din categoria acizilor grași 
polinesaturați, care nu se secretă de către 
organism. AGPN Omega-3 sunt necesari copiilor 
pentru dezvoltarea normală a creierului și a 
sistemului cardio-vascular, a unei bune vederi.
Acizii Omega-3 determină în mare măsură 
capacitățile intelectuale ale copilului, memoria 
și concentrarea atenției, coordonarea vizual-
motorie. De asemenea, s-a demonstrat că 
administrarea de AGPN Omega-3 infl uențează 
pozitiv comportamentul social al copiilor (reduc 
agresivitatea și iritabilitatea).
Produsul conține acid docosahexaenoic 
(DHA), unul dintre cele mai sănătoase tipuri de 
Omega-3 și o importantă componentă structurală 
a organismului. DHA participă la menținerea 
structurii și a funcției tuturor membranelor celulare, 
fi ind necesare concentrării acesteia în creier, fi ind 

important pentru o bună memorie, capacitatea de 
a percepe informațiile, pentru alte funcții cognitive 
și comportamentale. De asemenea, DHA are o 
mare importanță pentru asigurarea unei vederi de 
calitate.

Untură de pește – 500 mg (inclusiv AGPN Omega-3 – 150 mg, acid 
eicosapentaenoic – 80 mg, acid docosahexaenoic – 50 mg), aromă 
naturală de portocale.

Omega 3 Oranges

compoziţie
prezentare   30 capsule mas� cabile
cod   2113
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Omega 3/60

Produsul „Omega 3/60” joacă un rol esenţial în 
profilaxia:
•  aterosclerozei şi trombozei vaselor;
• bolii cardiace ischemice, stenocardiei, infarctului;
• hipertensiunii arteriale;
• dereglărilor de ritm cardiac;
• dereglărilor statutului imunitar al organismului.

Savanţii au descoperit de multă vreme că 
suplimentarea raţiei alimentare cu grăsime 
de peşte marin reduce riscul aterosclerozei şi 
afecţiunilor cardiovasculare. Grăsimea de peşte 
conţine acizi graşi nesaturaţi omega-3, care intră 
în clasa acizilor graşi esenţiali. Aceşti acizi nu 
sunt sintetizaţi de organismul uman şi este foarte 
important ca necesarul în aceste componente 
să poată fi  asigurat printr-o hrană echilibrată sau 
prin aportul suplimentelor alimentare care conţin 
Omega 3.
De exemplu, conform datelor Institutului de 
Cercetare Ştiinţifi că al Academiei de Ştiinţe 
Medicale din Rusia defi citul consumului de acizi 
graşi polinesaturaţi omega-3 la marea majoritate  
a populaţiei  din Rusia reprezintă în jur de 80%. 
Crescând consumul de grăsime de peşte, se 
poate reduce la maxim riscul de apariţie al 
afecţiunilor cardiovasculare. S-a demonstrat că 
în sângele persoanelor care consumă grăsime de 
peşte cantitatea de colesterol (principala cauză 
în apariţia aterosclerozei) se menţine la nivel 
inferior, întrucât, odată pătrunşi în organism, acizii 
graşi polinesaturati concurează cu colesterolul 
eliminându-l din circulaţia sanguină.
Produsul „Omega 3/60” conţine grăsime naturală 

de peşte marin, cu un bogat conţinut de acizi graşi 
omega-3, combinaţi cu vitamina E care joacă un rol 
primordial în profi laxia aterosclerozei şi afecţiunilor 
cardiovasculare asociate. Cercetările desfăşurate 
au demonstrat că suplimentul alimentar biologic 
activ „Omega 3/60” conţine mai mult de 60% din 
necesarul zilnic al acizilor graşi polinesaturaţi. 
Produsul corespunde celor mai înalte standarde 
de calitate, datorită prelucrării prin tehnologii 
avansate, neavând miros sau gust specifi c de 
peşte. În plus utilizarea metodelor moderne de 
prelucrare a grăsimii de peşte (micro-ermetizarea 
capsulelor) reprezintă cea mai bună metodă de 
protecţie a acizilor graşi polinesaturaţi omega-3 
împotriva oxidării şi distrugerii calităţilor benefi ce. 

Acţiunea componentelor active
Funcţiile de bază ale acizilor graşi polinesaturaţi 
omega-3 sunt participarea la formarea 
fosfolipidelor membranelor celulare şi sinteza în 
ţesuturi a hormonilor eicosanoizi: prostacicline, 
prostaglandine,  leucotrieni şi tromboxani 
care reglează funcţiile celulare locale şi cele 
ale ţesuturilor, inclusiv reacţiile infl amatorii, 
funcţionarea trombocitelor, leucocitelor şi 
eritrocitelor, îngustarea şi dilatarea vaselor.
Acizii graşi polinesaturaţi omega-3 previn leziunile 
endoepiteliale, reprezintă componenta de 
structură a celulelor sistemului imunitar, nervos, 
cardiovascular şi retinei oculare, participă la 
formarea acestora şi asigură funcţionarea optimă.
Cercetările medicale au demonstrat că 
defi citul  acizilor graşi polinesaturaţi omega-3, 
în special al acidului eicosapentaenoic (EPA) 
şi docosahexaenoic (DHA) conduce la apariţia  
aterosclerozei şi afecţiunilor asociate, cum ar fi  
boala cardiacă ischemică sau boala Alzheimer.
Vitamina E inhibă radicalii liberi, protejând 
lipidele membranelor celulare împotriva oxidării 
şi deteriorării, creşte capacitatea de muncă 
şi rezistenţa organismului faţă de afecţiunile 
infecţioase.

Grăsime de peşte ….....................……………………….….…………… 1000 mg
(din care ......................................................EPA-300 mg, DHA-200 mg)
vitamina Е ……………..........................…………………………………...….. 2 U.I.
excipienţi.

Omega 3/60

compoziţie
prezentare   30 capsule/90 capsule
cod   91621/91666
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Omega 3-6-9

Produsul „Omega 3-6-9” contribuie la acțiunea bene-
fi că asupra organismului:
• asigură acti vitatea opti mă a sistemelor cardiovascu-
lar și nervos;
• întărește vasele sangvine și crește elasti citatea lor;
• contribuie la acțiunea favorabilă a sistemului hor-

monal;
• susține starea sănătoasă a pielii;
• contribuie la întărirea imunității organismului.

Omega 3-6-9 reprezintă un complex de acizi graşi 
polinesaturaţi din ulei de peşte, astfel acest produs 
este de origine naturală. Prin compoziţia sa bogată 
în trigliceride din ulei de peşte şi uleiuri vegetale 
(ulei de limba mielului, ulei de in şi ulei de măsli-
ne) produsul are un efect curativ complex: asigură 
elasticitatea vaselor de sânge, un sistem nervos 
puternic, un fond hormonal sănătos, ten frumos şi 
neted.

Acţiunea componentelor active
Trigliceridele Omega 3 sunt componente de 
structură ale celulelor membranelor şi celulelor 
sistemului imunitar, nervos şi cardiovascular. Par-
ticipă la procesul de sinteză al hormonilor, preve-
nind astfel deteriorarea ţesuturilor care constituie 
pereţii vaselor de sânge.Acizi graşi polinesaturaţi 
din uleiul de peşte ajută la menţinerea sănătăţii 
celulelor sistemelor imunitar şi cardiovascular şi  
reduc nivelul de colesterol “rău” (de densitate re-
dusă) din organism.

Uleiul de limba mielului (altă denumire a plan-
tei– boranta) conţine cea mai mare cantitate de 
acizi graşi polinesaturaţi de origine vegetală Ome-
ga-6 – acid linoleic şi gamma-linolenic (GLA), care 

sunt implicaţi în sinteza eicosanoidelor, care sunt 
substanţe speciale, importante pentru derularea în 
condiţii normale a numeroaselor reacţii din orga-
nism, inclusiv procesele de constituire, creştere şi 
reproducere a celulelor. Reduc nivelul de coleste-
rol de densitate redusă, împiedicând astfel depu-
nerea acestuia pe pereţii vaselor. Sunt capabili să 
reducă conţinutul de proteină fi brinogen şi de en-
zimă trombină, care îngroaşă sângele şi provoacă 
apariţia trombilor. Sunt foarte importanţi pentru 
alimentaţia pielii, menţin elasticitatea, tinereţea şi 
sănătatea acesteia.

Uleiul de in reprezintă o sursă preţioasă de acid 
alfa-linolenic, care este un acid gras ce face parte 
din grupa acizilor graşi polinesaturaţi Omega-3. 
Datorită conţinutului de acid alfa-linolenic, uleiul 
de in este considerat elixirul natural al tinereţii. În 
compoziţia uleiului regăsim una dintre cele mai 
bune surse de antioxidanţi, vitamina E şi lignani, 
benefi ci pentru sănătatea femeilor, fi toestrogeni 
care îmbunătăţesc echilibrul hormonal şi sănăta-
tea glandelor mamare. Conţine la un nivel destul 
de ridicat acizi graşi mononesaturaţi – acidul oleic 
şi acidul gras nesaturat Omega-6 – acidul linoleic. 

Componenta principală a uleiului de măsline 
este reprezentată de acidul oleic mononesaturat 
(Omega-9). Acest acid favorizează dizolvarea plă-
cilor de colesterol de pe vasele de sânge, împie-
dicând în acest fel dezvoltarea aterosclerozei şi a 
altor afecţiuni cardiovasculare. Ajută la menţinerea 
nivelului de glucoză din sânge (în special la dia-
betici). Întăreşte sistemul imunitar al organismului.

Acizi graşi omega 3, 6 şi 9 din ulei de peşte cu formulă antioxidantă 
(extract de rozmarin, vitamina C şi E) ....................................... 473 mg
ulei de limba mielului …..................…………………………………..….. 276 mg
ulei de in ....................…..................…………………………………..….. 245 mg
ulei de măsline ..............................…………………………………..….. 136 mg

Omega 3-6-9

compoziţie
prezentare   60 capsule
cod   2105
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OpiStop

• protejează organismul de opistorchoză în urma 
consumului de pește de apă dulce insuficient 
preparat termic sau sărat . 

• 100% compoziție vegetală fără efecte secundare.

Acţiunea componentelor active
Extract din  fructe de măceș 
Ajută la eliminarea din organism a paraziților. 
Extract din  coajă de plop tremurător 
Combate viermii Opistorchosis (Opistorchis fe-
lineus), care parazitează fi catul și bila în cazul 
consumului de pește de apă dulce. Coaja de plop 
tremurător este efi cientă împotriva paraziților care 
trăiesc în apă, pe legumele, fructele, verdeața  ne-
spălate. 
Extract deglicirizat din rădăcină de lemn dulce  
Contribuie la revigorarea și refacerea mucoasei 
tractului gastro-intestinal.
Extract din  ardei lung
îmbunătățește metabolismul și digestia, normali-
zează funcția secretorie – motorie a tractului gas-
tro-intestinal. 
Extract din fl ori de coada șoricelului 
îmbunătățește funcționarea tractului gastro-intesti-
nal, ajută la revigorarea mucoaselor. 
Extract din  fl ori de stânjenel de baltă 
cunoscut mijloc antihelmintic, reduce intoxicația, 
alergia, tulburările digestive. 

Extract din fructe de măceș ........……………………….….…………..… 200 mg
extract din  coajă de plop tremurător  ……………..……………...….. 100 mg
extract din rădăcină de lemn dulce …………....…..……………...….. 100 mg
extract din ardei lung …………..........................…..……………...….. 100 mg
extract din flori de coada șoricelului ...……………..…………..…...….. 50 mg
extract din flori de stânjenel de baltă ……………..……...………...….. 20 mg

OpiStop

compoziţie
prezentare   100 capsule
cod   91654
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Over 30Coral Club

compoziție

u� lizare
Produsul „Over 30” contribuie la acţiunea benefică 
asupra organismului prin:
• procesul de îmbunătăţire al funcţionării sistemelor 

cardiovascular şi nervos;
• previnirea formării de trombe;
• îmbunătăţirea schimbului de substanţe.

„Over 30” reprezintă o compoziţie echilibrată de 
aminoacizi, vitamine şi minerale, esenţiale pentru 
sănătatea întregului organism. Îmbunătăţeşte în 
mod calitativ funcţionarea sistemelor vitale ale 
organismului, sistemelor cardiovascular şi nervos 
central, prevenind astfel îmbătrânirea prematură. 

Acţiunea componentelor active

Arginina este considerată cel mai puternic ami-
noacid al cardiologiei. Prin oxidarea argininei se 
obţine oxidul de azot – factor important al relaxării 
vaselor. Oxidul de azot exercită 2 funcţii esenţia-
le: reglează tonusul vaselor şi participă la trans-
miterea impulsurilor nervoase la nivelul creierului. 
Până la vârsta de 30 de ani, arginina se sintetizea-
ză în organism în cantităţi mici, însă după vârsta 
de 30 de ani cantitatea de arginină scade în mod 
substanţial. La vârsta a treia situaţia se deteriorea-
ză şi mai mult, iar defi citul de arginină în creştere 
poate cauza probleme serioase de sănătate, în 
particular, probleme cardiace.
Citrulina este strâns legată de arginină, participă 
la sinteza acesteia, iar împreună formează o veri-

gă funcţională a ciclului ornitinic, proces esenţial 
de neutralizare al amoniacului şi al altor substanţe 
toxice şi de eliminare a excesului de acid uric din 
organism. Citrulina creşte, totodată, nivelul de fo-
sfocreatină, care contibuie la creșterea schimbu-
lui energetic la nivelul cordului și inhibă acţiunea 
enzimelor răspunzătoare cu distrugerea oxidul de 
azot.
Taurina, alături de oxidul de azot, împiedică dete-
riorarea pereţilor vaselor sangvine, reglează nive-
lul de lipide în vase, precum şi nivelul de calciu în 
muşchiul cardiac, o acţiune extrem de importantă 
în perioada de convalescenţă după infarct sau 
atac cerebral. Alături de aminoacizii glutamină şi li-
zină îmbunătăţeşte schimbul de substanţe la nive-
lul creierului și contribuie la producţia hormonului 
de creştere somatropina, precum şi la producţia de 
serotonină, insulină etc.
Vitamina С este responsabilă pentru asigurarea 
funcționării normale a proceselor oxido-reducătoa-
re din organism. Împiedică oxidarea hemoglobinei, 
îmbunătăţeşte metabolismul multor aminoacizi din 
produs, exercită acțiune benefi că pentru stabiliza-
rea  nivelului de colesterol în sânge.
Vitamina E este o vitamină liposolubilă-antioxi-
dant care ajută la buna funcţionare a sistemului 
cardiovascular, a tonusului vaselor, împiedicând 
formarea de trombe.
Magneziul este unul dintre cele mai importante  
mineral pentru inimă. Îmbunătăţeşte aproviziona-
rea cu oxigen a muşchiului cardiac și controlează 
conductibilitatea neuromusculară, inclusiv ritmul 
cardiac.

Arginină 1750 mg, glicină 1000 mg, arginin-alfa-ketoglutarat 750 
mg, glutamină 500 mg, citrulină 250 mg, lizină 250 mg, vitamina С 
240 mg, taurină 150 mg, acid glutamic 100 mg, vitamina Е 60 UI, 
magneziu (citrat) 22 mg, vitamina РР 10 mg, acid pantotenic 5 mg, 
5-hidroxitriptofan 5 mg, acid alfa-lipoic 5 mg, vitamina В6 4 mg, 
vitamina В1 1,5 mg, vitamina В2 1,7 mg, acid folic 180 μg, vitamina 
В12 4 μg, excipienţi.

prezentare   pulbere 480 g
cod   17251

Over 30
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Papaya 

Produsul „Papaya” posedă multiple proprietăţi 
benefice:
•   îmbunătăţeşte calitatea procesului digestiv;
• este eficient în afecţiunile erozive ale tractului 

gastrointestinal;
• activizează funcţionarea intestinului;
• tonifică organismul, redându-i vitalitatea.

Papaya are un gust excelent şi o aromă fi nă in-
comparabilă. În Costa Rica şi Mexic, locuitorii nu-
mesc papaya „fructul bunei sănătăţi” şi preţuiesc 
acest gustos şi folositor fruct ca remediu efi cient 
pentru îmbunătăţirea digestiei. Mai mult decât  
atât, papaya este un excelent produs dietetic pen-
tru persoanele care îşi controlează greutatea! 
„Papaya” este un produs 100% natural din 
miez suculent de papaya, elaborat cu respecta-
rea tuturor standardelor de calitate, care permit 
menţinerea proprietăţilor nutritive şi curative ale 
minunatului fruct tropical. Este un remediu ideal 
pentru refacerea forţelor după afecţiunile suferite 
şi surmenaj. Papaya îmbunătăţeşte funcţia tractu-
lui gastrointestinal, curăţă intestinul de reziduurile 
nedigerate, conferă vitalitate şi energie. 

Acţiunea componentelor active
Acest fruct este un adevărat depozit de substanţe 
benefi ce. Miezul fructului conţine 6-12% zaharuri, 
până la 1%  proteine, 1,4% acizi, vitaminele C, B1, 
B2, caroten, minerale (potasiu, magneziu, calciu) 
şi enzimele necesare unei bune digestii (papaina, 
peptidaza, lipaza etc.). Principala substanţă a fruc-
tului de papaya este papaina – cea mai importantă 
dintre cele şase enzime secretate de plantă. Acţiu-
nea sa este similară cu cea a enzimelor secretate 
de organismul uman, de aceea mai este denumi-

tă şi „pepsină vegetală”. Particularitatea papainei 
constă în faptul că aceasta este activă atât în me-
dii acide, cât şi în cele neutre şi alcaline.
Papaina îmbunătăţeşte în mod substanţial diges-
tia, în special în cazurile difi cultăţilor de digerare a 
proteinelor, scindează proteinele până la nivel de 
aminoacizi, contribuie la rapida asimilare a acesto-
ra de către organism. Asimilarea calitativă şi canti-
tativă a proteinelor este extrem de importantă pen-
tru vindecarea eroziunilor şi ulcerelor mucoasei, 
ca material de bază  pentru construcţia celulelor 
noi. Exercită acţiune antiinfl amatoare, analgezică, 
antitrombotică şi fi brinolitică.
Papaya este o sursă de lizocim vegetal, extras 
din latexul pepenelui de copac (Carica papaya). 
Această enzimă se regăseşte la plante, animale, 
om şi posedă calităţi antimicrobiene şi antiinfl a-
matoare, distrugând peretele celular al bacteriilor 
gram-pozitive, ciupercilor şi viruşilor. 
Lizocimul este, de asemenea, regulator al pro-
ceselor imunitare şi metabolice şi are proprietăţi 
antioxidante.

Fructe de papaya ………………….........................……………….………. 30 mg
papaină ………………………………............................…………….…………. 3 mg
excipienţi.

Papaya 

compoziţie
prezentare   100 comprimate
cod   1130
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ParaFight

ParaFight contribuie la efectul curativ asupra 
organismului:
• ajută eficient în cazul helmintiazelor periculoase 

(giardiază, ascaridiază, enterobioze, ankilostomiaza, 
necatoriaza, tricocefaloza etc.);

• contribuie la detoxifiere.

ParaFight este un produs antiparazitar cu spectru 
larg de acțiune. La baza produsului se afl ă plante an-
tihelmintice cunoscute, care ajută efi cient organismul 
și optimizează funcțiile tractului gastro-intestinal. 

Acţiunea componentelor active
Extract de pericarp și frunze de nuc negru – 
sursă de tanini, acizi organici, cumarine, glicozi-
de, fl avonoide, uleiuri esențiale, vitaminele С, В1 
și Р, săruri minerale, în principal juglonă, pe care 
pericarpul le conține în cantitate mai mare decât 
frunzele și alte părți ale plantei. Juglona acționea-
ză efi cient împotriva bacteriilor patogene, a drojdii-
lor din specia Candida, contribuie la îmbunătățirea 
funcțiilor intestinale și la asigurarea unui scaun 
moale. Flavonoidele și taninii relaxează muscula-
tura principală, reduc iritația și infl amația mucoa-
selor, accelerând procesul de refacere alacestora.
Vetricea – sursă de ulei esențial, ale cărei com-
ponente principale sunt reprezentate de tuionă, 
camfen, tuiol, borneol și pinen, fl avonoide, acizi 
fenol-carbonici etc. Componentele uleiului esențial 
de vetricea au un efect paralizant asupra giardiei, 
ascaridelor și oxiurilor care parazitează diverse 

organe, și reduc acțiunea toxică asupra organis-
mului. 
Rădăcina de gențiană se recomandă ca un efi -
cient antihelmintic natural. Gențiopicrina conținută 
de plantă este capabilă să blocheze activitatea 
unuia dintre cei mai periculoși paraziți Тохосаrа 
canis în stadiul incipient de dezvoltare a acestu-
ia, parazit care afectează plămânii, fi catul, ochii, 
deseori ducând la dezvoltarea de gastrite și alergii 
puternice.
Cimbru – sursă de timol, foarte efi cient împotriva 
helminților exotici de tip anghilostoma și necator 
care parazitează intestinul gros al animalelor de 
companie. 
Chimenul negru, fortifi că forțele de apărare ale 
organismului, ajută în cazul celor mai diverse afec-
țiuni de sănătate, inclusiv în infecțiile parazitare. 
Scoarță de ulm, salvie purpurie, măghiran 
completează ingredientele antiparazitare ale pro-
dusului cu proprietăți antiinfl amatorii, antispastice, 
astringente. Acest complex vegetal conține tanini, 
catechine, fl avonoide, care ajută la reglarea me-
teorismului, a senzației de greutate în stomac, 
minimalizează procesele de igienă și fermentație 
din intestin.

Pulbere din frunze de nuc negru 150 mg, extract de scoarță de ulm 
75 mg, extract de pericarp de nuc negru 45 mg, extract părți aeriene 
înflorite de vetrice 45 mg, extract de muguri florali de cuișoare 45 mg, 
extract de rădăcină de gențiană 35 mg,  extract de flori de mușețel 35 
mg, pulbere din fructe de Negrilica 35 mg, rădăcină de nalbă mare 35 
mg, extract din frunze de mentă 20 mg, extract din Frunze de cimbru 
de cultură 20 mg, extract de frunze de salvie 20 mg, estract din frunze 
de Sovârv 20 mg, excipienți.

ParaFight 

compoziţie
prezentare   90 capsule
cod   2124
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Pau D’Arco 

Produsul „Pau D’Arco” are acţiune benefică în caz de:
• afecţiuni respiratorii (viroze respiratorii, gripă, traheită, 

bronşită);
• procese inflamatorii cu diverse localizări;
• terapie complexă a afecţiunilor sistemului urogenital;
• afecţiuni micotice;
• leziuni purulente ale pielii.

Arborele furnicilor poartă această denumire datorită 
faptului că toate cavităţile ramurilor sale sunt popula-
te de furnici. Proprietăţile curative ale acestei plante 
sunt binecunoscute încă din antichitate locuitorilor 
din Mexic şi Peru, pe care au denumit-o „copacul 
zeilor”. Scoarţa acestuia este un antibiotic natural, 
utilizat în medicina populară în cazul multor afecţiuni 
de natură infecţioasă.

Produsul natural „Pau D’Arco”, fabricat din scoarţa 
acestui arbore exercită acţiune antibacteriană, antivi-
rală şi antiinfl amatoare,dar posedă totodată şi efect 
imunostimulator.

Acţiunea componentelor active
Lapacolul este  substanţa de bază din scoarţă care 
asigură acţiunea antibacteriană a plantei. Se afl ă 
în stratul interior al scoarţei, împiedicând creşte-
rea şi multiplicarea microorganismelor gram-pozi-
tive (stafi lococi, streptococi) şi celor gram-negative 
(brucella).

Acţiunea antivirală a scoarţei este determinată de 
capacitatea lapacolului de a inhiba producţia de 
enzime, în lipsa cărora multiplicarea viruşilor nu 
poate avea loc. Scoarţa de arborele furnicilor este 
benefi că împotriva viruşilor de gripă, herpes, viro-
ze respiratorii etc.

Proprietăţile antimicotice sunt legate de prezenţa 
în scoarţă a xilodinei, care în combinaţie cu 
lapacolul inhibă creşterea multor specii de ciuperci 
microscopice, inclusiv a celor vaginale (candida, 
tricofi ton). Chiar şi lemnul de arborele furnicilor 
este extrem de rezistent la acţiunea diverselor 
ciuperci: pe trunchiul arborelui furnicilor niciodată 
nu cresc ciuperci.

Acţiunea antiparazitară a scoarţei arborelui 
furnicilor se manifestă prin capacitatea sa de 
a inhiba multiplicarea şi dezvoltarea paraziţilor 
intracelulari. Împiedică invaziile protozoarelor 
patogene, creând un mediu nefavorabil pentru 
paraziţii adaptabili. Se utilizează cu succes în 
programele de fi toterapie antiparazitară.

Proprietăţile imunomodulatoare permit utilizarea 
acestei plante unice în cazul proceselor alergice 
şi autoimune din organism, fără pericolul agravării 
acestora. Scoarţa măreşte rezistenţa nespecifi că a 
organismului, intensifi când mecanismele imunităţii 
celulare şi umorale. Şi cel mai important lucru este 
că toate proprietăţile menţionate ale scoarţei de 
arborele furnicilor au fost confi rmate cu ajutorul 
cercetărilor ştiinţifi ce moderne. S-a demonstrat, 
de asemenea, că nici una din componentele 
active ale scoarţei, luată separat, nu poate atinge 
potenţialul de acţiune al întregii plante.

Scoarţă de arborele furnicilor …………..............………….…..… 500 mg
excipienţi.

Pau D’Arco 

compoziţie
prezentare   90 capsule
cod   1495

u� lizare



Coral Club

   

73
Pau D’Arco with Mate 

Scoarța de arbore Pau D`Arco cu Mate: 
• Contribuie la protejarea sistemului imunitar; 
• Contribuie la creșterea rezistenței la infecțiile virale, 

bacteriene și fungice; 
• Ajută la creșterea vitalității, capacității de muncă, a 

rezistenței la stres. 

Scoarță de arbore Pau D`Arco cu Mate reprezintă 
un complex echilibrat de componente vegetale 
care susțin funcționarea sistemului imunitar, 
cresc rezistența organismului la diverse infecții, 
vitalitatea și rezistența la oboseală. 

Acţiunea componentelor active
Arborele Pau D`Arco este considerat o adevărată 
comoară a Americii Centrale și de Sud. Planta 
le este cunoscută europenilor sub numele de 
Pau D’Arco, utilizat în Brazilia și Argentina. Din 
cele mai vechi timpuri, triburile sud-americane 
Quechua, Guarani, Tupi utilizau Pau D’Arco 
pentru tratamentul infecțiilor, al erupțiilor cutanate 
și arsurilor, afecțiunilor gastro-intestinale, 
artritei, psoriazisului. Aceștia au numit planta 
în sine ”tajy”, însemnând: ”arborele divin, care 
dă putere și vitalitate”. Dintre toate elementele 
arborelui Pau D’Arco  cea mai valoroasă este 
coaja interioară, fi ind o sursă de naftochinone 
de lapachol, beta-lapachol și xilodină, precum și 
fl avonoidele, alcaloizii și saponinele. Benefi ciul 
maxim pentru sănătate se atinge doar dacă 
aceste substanțe acționează împreună. În primul 

rând, Pau D’Arco contribuie la întărirea imunității 
scăzute prin prezența lapachol-ului și a beta-
lapachol-ului. Aceste substanțe activează celulele 
imunitare macrofage și limfocitele T, în plus inhibă 
activitatea virușilor, crescând în acest fel rezistența 
organismului la infecțiile virale. Împreună cu 
xilodina distruge bacteriile grampozitive și 
gramnegative, fungii de tip Candida. Pe lângă 
toate acestea, complexul de substanțe active 
din Pau D’Arco are proprietăți antioxidante, 
contribuind la prevenirea îmbătrânirea prematură 
a organismului. 

Mate – cunoscuta băutură latino-americană care 
asigură vitalitate și forță. Se prepară din frunze 
uscate de yerba de mate care crește exclusiv în 
Brazilia, Argentina și Paraguay, fi ind comoara 
națională a acestor țări. Frunzele de mate sunt o 
sursă de diverse substanțe utile: cofeină, clorofi lă, 
vitaminele A, grupa B, C, E, microelemente. De 
o valoare deosebită este cofeina, supranumită și
mateină. Această substanță are un efect benefi c 
asupra SNC și a stării psiho-emoționale, acționând 
însă mult mai blând decât cofeina conținută în 
cafea. Mateina este implicată în sinteza hormonilor 
”fericirii și plăcerii” – adrenalina și dopamina, 
datorită cărora planta contribuie la eliminarea 
stării de oboseală și stres, crește capacitatea 
intelectuală și fi zică, îmbunătățește starea de spirit 
și somnul, și, un aspect foarte important, nu are nici 
un fel de efect asupra tensiunii. Datorită prezenței 
fi erului, mate contribuie la saturarea sângelui cu 
oxigen și la normalizarea fl uxului sanguin vascular. 
În plus, substanțele cu conținut de sulf din mate 
favorizează transformarea lapachol-ului în beta-
lapachol, intensifi când efectul terapeutic al Pau 
D’Arco. 

Frunzele de măslin conțin fl avonoide, o serie de 
vitamine С, А, D, E, microelemente, care ajută 
la întărirea imunității și la îmbunătățirea stării 
generale de bine. Cea mai valoroasă componentă 
a frunzelor este reprezentată de glucozida 
oleuropeină, care favorizează distrugerea 
stafi lococilor și a streptococilor generatori de 
infecții bacteriene, intensifi când funcțiile de 
protecție a organismului. 

Extract din scoarță de arbore Pau D’Arco ........................ 200 mg
extract din frunze de măslin ....................................... 70 mg
extract din frunze de Mate ........................................... 30 mg
 excipienți. 

Pau D’Arco 
with Mate 
Scoarță de arbore Pau D`Arco cu Mate

u� lizare

compoziţie
prezentare   90 de capsule vegetale
cod   2109/2125
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Pau D’Arco with Selenium

“Pau D’Arco with Selenium” exercită acţiune benefică 
în caz de:
• afecţiuni respiratorii (infecţii virale respiratorii 

acute,gripă, traheită, bronşită);
•  procese inflamatorii cu localizare diversă;
• tratament complex al afecţiunior sistemului   

urogenital;
•  afecţiuni micotice;
•  pustule pe piele.

Produsul natural “Pau D’Arco with Selenium” 
exercită un efect imunomodulator, antibacterian, 
antiinfl amator, antiviral, antimicotic în infecţii virale 
şi bacteriene, procese infl amatorii cu localizare 
diversă. Seleniul şi vitamina C accentuează 
acţiunea scoarţei de arborele furnicilor, stimulează 
forţele de apărare ale organismului şi creşte 
rezistenţa la diverse infecţii.

Acţiunea componentelor active
Substanţa activă din scoarţa de arborele furnicilor - 
lapacolul – manifestă proprietăţi antibacteriene, 
antiinfl amatorii, împiedică creşterea şi înmulţirea 
microorganismelor gram pozitive (stafi lococi, 
streptococi) şi gram negative (brucella).
Acţiunea antivirală: lapacolul distruge sau 
încetineşte creşterea viruşilor, inclusiv a viruşilor 
de herpes, poliomielită, stomatită, inhibă sinteza 
enzimelor în viruşi, blocând capacitatea de 
reproducere a acestora.
Proprietăţile imunomodulatoare ale arborelui 
furnicilor permit utilizarea acestuia ca adjuvant 
în cazul proceselor alergice şi autoimune din 

organism, fără pericolul agravării acestora. Scoarţa 
acestui arbore măreşte rezistenţa nespecifi că a 
organismului, fortifi când mecanismele imunităţii 
celulare şi umorale. Multiplele efecte benefi ce ale 
acţiunii acestei plante unice sunt determinate de 
sinergia tuturor componentelor sale active.
Efectul antimicotic şi antiparazitar este asigurat 
prin eliminarea din scoarţă a xilodinei, care 
împreună cu  lapacolul inhibă creşterea multor 
tipuri de micoze, inclusiv a celor vaginale (candida, 
tricofi ton), precum şi a paraziţilor intracelulari. 
Chiar şi lemnul arborelui  furnicilor este deosebit 
de rezistent la acţiunea termitelor şi diverşilor 
fungi: pe trunchiul arborelui furnicilor nu cresc 
niciodată ciuperci.
Seleniul acţionează împreună cu vitamina 
C şi îi sporeşte potenţialul. Este un excelent 
antioxidant, care protejează celulele şi ţesuturile 
organelor împotriva acţiunii factorilor de stres, 
efectelor nocive ale radiaţiei, substanţelor chimice, 
metalelor grele. Contribuie la întărirea sistemului 
imunitar slăbit, stimulând activitatea celulelor killer 
şi macrofagelor în lupta cu viruşii şi bacteriile 
patogene.
Vitamina С întăreşte pereţii capilarelor, creşte 
rezistenţa acestora şi impermeabilitatea pentru 
bacterii, ajută la scăderea severităţii afecţiunilor 
respiratorii şi diminuarea duratei acestora. 
Accelerează procesele reparatorii, creşte 
rezistenţa la infecţii.
Coralul mărunţit reprezintă sursa unui complex 
de săruri minerale necesare organismului. 
Totodată, acţionând ca un sorbent, coralul 
absoarbe substanţele toxice şi duce la eliminarea 
acestora.

Scoarţă de arborele furnicilor ……..............……………….…..… 500 mg
vitamina C ……………………………...…………....................…………. 60 mg
coral mărunţit …………………………………...................…………..… 30 mg
seleniu (L-metionină) ………………………...............….…...………… 30 µg
excipienţi.

Pau D’Arco 
with Selenium
Scoarţă de Arborele Furnicilor cu Seleniu

u� lizare

compoziţie
prezentare   90 capsule
cod   91639
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PentoKan

Componentele active ale PentoKan ajută la:
• Menținerea unui nivel ridicat de energie și capacitate 

de muncă;
• Recuperarea mai rapidă după efort și stres;
• Menținerea sănătății inimii.

PentoKan reprezintă o combinație echilibrată de 
potasiu, vitamina С și riboză – trei componente 
necesare pentru menținerea unui metabolism 
energetic efi cient. Forma comodă de prezentare 
asigură biodisponibilitatea ridicată, permițând 
substanțelor active să se asimileze mai rapid și 
mai ușor. 

Acţiunea componentelor active
Potasiul este un element a cărui importanță este 
greu de supraestimat. Acest element este conținut 
în toate fl uidele intracelulare și ajută la normalizarea 
echilibrului acido-bazic. Potasiul este important 
pentru sănătatea inimii, reduce conductivitatea 
miocardului. Reducerea conținutului de potasiu din 
sânge crește riscul de a dezvolta aritmie cardiacă. 
Energia și capacitatea noastră de muncă  depind 
în mare măsură de nivelul acestui mineral în 
organism; în cazul scăderii nivelului acestuia (din 
cauza activității fi zice sau intelectuale intense, 
a stresului, alimentației dezechilibrate) omul se 
simte lipsit de puteri și va obosi repede. 
Vitamina С este o vitamină extrem de importantă 
pentru sănătate, având proprietăți antioxidante. 
Dacă aveți un stil de viață activ, munciți intens, 

treceți frecvent prin stări de stres sau trăiți în 
condiții nefavorabile, acest mineral vă este extrem 
de necesar. Vitamina С contribuie la alimentarea 
cu oxigen al mușchilor și țesuturilor, participă 
la sinteza colagenului, favorizează asimilarea 
mai bună a proteinelor. Datorită acesteia, 
organismul se reface mai rapid după efort și stres. 
De asemenea, vitamina C ajută la protejarea 
organismului împotriva îmbătrânirii premature.
Riboza este necesară pentru sinteza moleculelor 
de ATF (adenozintrifosfat), cu ajutorul cărora 
toate celulele din organismul nostru se mențin 
și utilizează energia pentru reacțiile biochimice. 
Riboza este deosebit de importantă pentru sportivi: 
concentrația de ATF din celule după antrenament 
(sau altă situație de stres) se reduce semnifi cativ, 
iar administrarea suplimentară de riboză ajută la 
refacerea rezervelor de energie.

Potasiu (hidrocarbonat) ..................................................... 420 mg
vitamina С (L-acid ascorbic) ................................................. 100 mg
riboza ................................................................................. 20 mg.

PentoKan
u� lizare

compoziţie
prezentare   20 tablete efervescente
cod   2141
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Phycotene

Produsul „Phycotene” este recomandat pentru 
profilaxia unor stări cum ar fi:
• dereglări ale schimbului de substanţe;
• dereglări de vedere;
• anemii;
• hipovitaminoze;
• imunitate scăzută;
• urmări ale intoxicaţiilor.

„Phycotene” este un produs natural, dezvoltat pe 
baza algelor marine: spirulină şi dunaliella, care 
măreşte protecţia antioxidantă, exercită acţiune 
detoxifi antă, îmbunătăţeşte vederea, întăreşte 
sistemul imunitar, încetineşte procesul îmbătrânirii.

Acţiunea componentelor active
Spirulina – este o micro-algă unică, cu conţinut 
crescut de microelemente: iod, seleniu, zinc, crom, 
mangan, cupru, în formă uşor asimilabilă de către 
organism. Celula acestei rare alge este apropiată 
din punct de vedere al structurii biochimice de 
celula animală, însă schimbul său de substanţe 
este bazat pe fotosinteză. Conţine în proporţie 
de până la 70% proteine de calitate superioară, 
care cuprind toţi aminoacizii esenţiali, precum şi 
un complex de vitamine. Asimilarea proteinelor 
din spirulină în organismul uman este de 85-
90%. Această valoare depăşind nivelul asimilării 
proteinei din lapte.
Spirulina este bogată în β-caroten natural şi 
conţine 10 carotenoizi din care cinci: β-carotenul, 
carotenul, licopenul, luteina şi zeaxantina, 
reprezintă elemente nutritive de bază, necesare 
pentru regenerarea normală a celulelor ochiului. 
Dunaliella este o micro-algă verde unică, fi ind 

singura plantă capabilă să supravieţuiască în 
condiţii extreme, la concentraţii foarte ridicate de 
săruri în apă, capabilă să sintetizeze în acest mediu  
β-caroten, vitamine (A, B, C, E, D), aminoacizi, 
polizaharide, proteine, lipide, glicerol, acizi graşi 
şi minerale. În anumite condiţii alga generează 
hipersinteza β-carotenului. Conţinutul acestuia 
poate atinge 10% din masa uscată a algelor, 
reprezentând cel mai înalt nivel comparativ cu alte 
surse de β-caroten. Savanţii consideră că tocmai 
condiţiile extreme fac dunaliella una din cele mai 
bogate surse de microelemente şi beta-caroten. 
De exemplu, conţinutul de β-caroten în dunalie-
lla este de 100 de ori mai mare decât în morcov. 
Mai mult de atât, alga conţine un raport  ideal între  
luteină şi β-caroten (1:15), aspect foarte importat 
pentru menţinerea vederii.
Produsul „Phycotene” conţine microelemente 
importante în formă organică, care facilitează 
absorbţia acestora în tractul gastrointestinal uman. 
De aceea, produsul este recomandat  pentru 
profi laxia defi citului de microelemente şi, în primul 
rând, a defi citului de fi er. Îmbunătăţeşte gradul de 
asimilare al vitaminelor şi sărurilor minerale din 
hrană, precum şi parametrii sistemului imunitar. 
Contribuie la legarea şi eliminarea din organism 
a pesticidelor şi toxinelor. Posedă proprietăţi 
antimutagene, încetineşte procesul de îmbătrânire 
a organismului.

Vitamina E ……………………............................…….……………………….. 43 UI
phycotene-complex ……......................…………….…….…………………. 50 mg
(beta-caroten, astaxantină, cantaxantină, spirulină (Spirulina 
platensis), ulei de Anatto, apocarotenol, dunaliella (Dunaliella Salina), 
seleniu), excipienţi.

Phycotene 

compoziţie
prezentare   30 capsule
cod   46130

u� lizare
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PhytoMix for Men

•  Prevenirea afecțiunilor prostatei;
•  Reducerea riscului de dezvoltare a afecțiunilor 

cardiovasculare;
•  Fortificarea părului, reducerea căderii părului.

O soluție completă pentru contribuția la rezolvarea 
celei mai actuale probleme masculine este 
reprezentată de complexul Phytomix pentru 
bărbați, bazat pe 4 ingrediente vegetale active: 
extractul de prun african, licopen, extractul de 
rozmarin și ulei din semințe de dovleac.

Acţiunea componentelor active
Extractul de prun african, care se obține din 
scoarța copacului Prunus africanum, ajută la 
normalizarea tulburărilor funcționale de micțiune, 
caracteristice prostatitei.  De asemenea, reduce 
infl amația și edemul din țesutul prostatei.

Licopenul este important pentru sănătatea 
carotenoidelor, unul dintre aminoacizii de bază din 
plasmă și țesuturi. Licopenul menține sănătatea 
sistemului cardiovascular, ajută la reducerea 
riscului apariției problemelor de prostată, 
normalizează nivelul de colesterol și al tensiunii 
arteriale. 

Uleiul din semințe de dovleac este unul dintre 
cele mai sănătoase uleiuri vegetale pentru întărirea 
sănătății masculine. Se utilizează cu succes în 
prevenirea și atenuarea simptomelor prostatitei și 

ale adenomului de prostată. Fortifi că părul, ajută 
la combaterea alopeciei androgenetice (căderea 
părului- afecțiune specifi c masculină). 

Extractul din frunze de rozmarin. Datorită 
conținutului ridicat de antioxidanți încetinește 
procesul de îmbătrânire a organismului și ajută 
la fortifi carea stării generale de sănătate. De 
asemenea, îmbunătățește circulația sanguină, 
previne stagnarea sângelui în zona pelvisului 
minor, care crește riscul de dezvoltare a prostatitei.

Ulei din semințe de dovleac obținut prin presare la rece 400 mg 
licopen (din tomate roșii) .......................................................... 5 mg 
extract din scoarță de prun african ......................................... 50 mg 
extract din frunze de rozmarin solubil în grăsimi ........................ 6 mg

PhytoMix 
for Men

compoziţie
prezentare   30 capsule vegetale 
cod   2112 

u� lizare
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PhytoMix for Women

• Contribuie la reducerea frecvenței și a intensității 
bufeurilor;

• Ajută la normalizarea ciclului ”somn – veghe”; 
• Ajută la stabilizarea stării emoționale.

PhytoMix for Women este un produs nehormonal 
destinat menținerii sănătății fi zice și psihologice a 
femeii în perioada pre și post menopauză, ajutând 
la reducerea disconfortului asociat cu simptomele 
specifi ce ale menopauzei (bufeuri, transpirație, 
dezechilibru emoțional, insomnie, depresie).  

Acţiunea componentelor active
Beta – alanina este un aminoacid care are un rol 
important în atenuarea unor simptome precum 
bufeurile, transpirațiile nocturne, tensiunea 
arterială oscilantă, de care suferă femeile în 
perioada de tranziție spre menopauză și în 
timpul menopauzei. Administrarea beta-alaninei 
contribuie la reducerea frecvenței și intensității 
bufeurilor, la normalizarea ciclului ”somn – veghe” 
și la îmbunătățirea stării psiho-emoționale. 
Beta-alanina este unul dintre cei mai efi cienți 
aminoacizi, având un efect pozitiv asupra calității 
vieții la menopauză. 

Extract de hamei Lifenol® are efecte benefi ce 
asupra sănătății femeilor, iar secretul acestei 
infl uențe miraculoase se ascunde în conurile 
de hamei. Din acestea se extrage fi toestrogenul 
8-prenylnaringenină. Ca și proprietăți, aceasta este 

apropiată de hormonii sexuali feminini estrogenii, 
fi ind capabilă să compenseze reducerea nivelului 
acestora în perioada menopauzei. S-a demonstrat 
că Lifenol®, extract de muguri de hamei cu 
o concentrație stabilă de componente active, 
are capacitatea de a calma durerea în timpul 
menstruației, normalizează ciclul menstrual, 
reduce iritabilitatea accentuată, excitabilitatea 
nervoasă, nervozitatea, oboseala și favorizează 
somnul sănătos și profund. 

Semințele de in sunt bogate în acid alfa-linolenic 
(care face parte din categoria acizilor grași 
esențiali Omega-3) și substanțe fi to-chimice, 
precum lignanii. Semințele de in sunt extrem 
de utile pentru sănătatea femeilor ca sursă de 
fi toestrogeni, aspect deosebit de important în 
perioada menopauzei. Studiile au demonstrat că 
fi toestrogenii din semințele de in, AGPN Omega-3 
suplimentari contribuie la ameliorarea simptomelor 
menopauzei. 

Extractul de șofran asigură efectul antidepresiv 
datorită capacității acestuia de a normaliza nivelul 
de serotonină din creier. După cum se știe, în 
perioada menopauzei femeile trec frecvent prin 
stări de apatie, difi cultăți în concentrarea atenției, 
transpirație. Aceste tulburări emoționale sunt 
provocate de reducerea nivelului de estrogen, în 
paralel cu reducerea nivelului ”hormonului fericirii” 
– serotonina. Depresiile pot fi  asociate și cu alte 
simptome: pierderi sau creșteri rapide în greutate, 
tulburări de somn. S-a demonstrat că extractul 
de șofran asigura o atitudine pozitivă și reduce 
creșterea în greutate.

Beta-alanină ............................................................................ 400 mg 
extract din conuri de hamei ................................................... 100 mg 
extract din semințe de in comun ..................................... 30 mg 
extract din șofran ................................................................. 20 mg

PhytoMix 
for Women 

compoziţie
prezentare   30 capsule vegetale 
cod   2110

u� lizare
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Prenatal+

Complexul de vitamine și minerale Prenatal+: 
• Ajută la menținerea sănătății mamei și dezvoltarea 
armonioasă a fătului; 
• Contribuie la reducerea riscului posibilelor 
complicații în timpul sarcinii și la naștere;
• Contribuie la reducerea dezvoltării anomaliilor 
congenitale la copil;

Prenatal este creat special pentru susținerea 
sănătății femeilor însărcinate și a celor care 
alăptează. Produsul este conceput să suplinească 
defi citul vitaminelor, mineralelor necesare și DHA 
– atât de importante în această perioadă pentru o
dezvoltare corectă a bebelușului și toate acestea 
într-o singură capsulă. Produsul ajută la menținerea 
echilibrului substanțelor nutritive de care au nevoie 
mama și copilul, atât în perioada sarcinii cât și 
după. S-a demonstrat faptul că defi citul de vitamine 
în timpul sarcinii poate dăuna sănătății mamei și 
copilului, crește riscul patologiilor din timpul sarcinii 
și este una dintre cauzele nașterilor premature și a 
dezechilibrului dezvoltării fi zice și mentale la copii.
Acţiunea componentelor active 
AGPN Omega 3 (DHA). Prenatal conține acid 
docosahexaenoic (DHA) – cel mai valoros 
tip de Omega 3 pentru organism. Acesta este 
necesar pentru dezvoltarea armonioasă a fătului 
și sănătatea copilului în primii ani de viață: copiii 
care au benefi ciat intrauterin de mult DHA au, 
de regulă, o vedere foarte bună. DHA contribuie 
la fortifi carea pereților vasculari și a capilarelor, 
normalizează funcționarea inimii, reduc nivelul 
de colesterol ”rău”. Un nivel sufi cient de DHA în 
organismul femeii însărcinate reduce riscul de 

naștere prematură. 
Calciu și vitamina D. Aceste elemente sunt foarte 
importante în timpul sarcinii, fi ind implicate activ 
în dezvolatarea fătului. Se recomandă consumul 
calciului împreună cu vitamina D, fără cel din 
urmă, calciul asimilându-se mult mai greu. Lipsa 
acestor componente poate duce la rahitism, unul 
dintre simptome pot fi  considerate malformațiile 
scheletului. În plus, calciul intră în componența 
dinților, unghiilor, părului, asigură echilibrul 
activității creierului, memoriei, a ritmului cardiac, 
susține tonusul vascular, reacția și capacitatea de 
lucru a mușchilor scheletici și viscerali.
Vitaminele din grupa В asigură funcționarea 
normală a sistemului nervos, participând activ la 
procesele metabolice în perioada de formare a 
fătului. Defi citul de vitamine B9 și B12 poate afecta 
dezvoltarea sistemului nervos al fătului, să întârzie 
dezvoltarea intrauterină, să provoace avortul 
spontan sau nașterea prematură.
Vitamina Е și nicotonamida sunt necesare pentru 
dezvoltarea normală a copilului și funcționarea 
placentei. Ajută la dezvoltarea intrauterină stabilă 
a fătului și decurgerea normală a sarcinii. Acestea 
sunt necesare pentru dezvoltarea fetală normală 
(în special, iau parte la formarea sistemului 
respirator al copilului). Vitamina E imbunătățește 
funcțiile ovarelor, susține echilibrul hormonal și 
ajută la prevenirea avortului spontan.
Seleniu și zinc. În cazul unui defi cit accentuat de 
seleniu și zinc în organismul femeii însărcinate 
există riscul de a naște un copil cu anomalii 
congenitale (slăbiciune musculară, hipoplazia 
coloanei vertebrale, defecte cardiace, afecțiuni ale 
sistemului respirator, tulburări nervoase). Defi citul 
acestor minerale poate contribui la declanșarea 
toxicozei târzii, edemelor, anemiei și nașterii 
premature. 
Iodul este important pentru funcționarea normală 
a glandei tiroide. Consumul insufi cient de iod în 
timpul sarcinii poate duce la formarea gușei și la 
modifi cări ulterioare ale funcției glandei tiroide la 
mamă, dar și la dezvoltarea de tulburări ale tiroidei 
la copil, de aceea se recomandă ca în timpul 
sarcinii să verifi cați glanda tiroidă și să supliniți 
carența de iod.

Acid docosahexaenoic (DHA) 200 mg (din ulei de pește), biotină  
60 μg, vitamina B5 (calciu-D-pantotenat) 6 mg, vitamina D3 
(colecalciferol)  5 μg, vitamina B12 (cianocobalamină 0,1%) 3,5 
μg, acid folic 400 μg, nicotinamidă  15 mg, iod 150 μg, vitamina 
B6 1,9 mg, vitamina B2  1,5 mg, seleniu 30 μg, vitamina B1 
1,2 mg, vitamina E (D-a-tocoferol) 13 mg, zinc (oxid) 2,25 mg.

Prenatal+

compoziţie
prezentare   30 capsule gela� noase
cod   2140
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Program Two Colo-Vada Plus

Complexul Program 2 Colo-Vada Plus exercită asupra 
organismului următoarele acţiuni benefice:
• Contribuie la îmbunătățirea activității sistemelor 

digestiv, excretor, respirator, cardiovascular, limfatic 
ale organismului;

• Ajută la creșterea tonusului vital și capacității de 
lucru;

• Contribuie la îmbunătățirea stării pielii.

Program Two Colo-Vada Plus este un program 
complex care contribuie la curățarea organismului 
și refacerea microfl orei intestinului, neafectând 
regimul cotidian și reducând la minim senzaţia de 
disconfort. Programul este prevăzut pentru 14 zile 
şi include 3 etape, ceea ce permite o efi centizare 
maximă a efectului benefi c.

Etapa 1. PREGĂTIREA – 7 zile
Pentru prima etapă a programului sunt prevăzute 
14 pliculeţe Nr.1. În fi ecare pliculeţ Nr. 1 vom 
regăsi: Ultimate (1 comprimat), Vitamina C (1 
comprimat), Alfalfa (2 capsule), Cascara Sagrada 
(1 comprimat), Combination Two (2 capsule), 
Black Walnut Leaves  (2 comprimate) și Super-
Flora (14 capsule). 
În această etapă are loc pregătirea organismului 
pentru curățare, iar toxinele sunt eliminate 
în intestinul gros. Organismul este alimentat 
cu nutrienți și are loc normalizarea activității 
intestinului.

Etapa 2. PURIFICAREA – 4 zile
Pentru a doua etapă a programului sunt prevăzute 
8 pliculeţe Nr. 2 şi 16 pliculeţe de pulbere „Colo-
Vada Mix”. Fiecare pliculeţ Nr. 2 conţine: Ultimate 
(1 comprimat), Vitamina C (1 comprimat), Alfalfa 
(2 comprimate), Cascara Sagrada (1 comprimat), 

Combination Two (1 capsulă), Black Walnut 
Leaves (1 comprimat), Super-Flora (8 capsule) și 
16 pliculețe de pulbere „Colo-Vada Mix”. 
În etapa a 2-a are loc curățarea prin intemediul 
„Colo-Vada Mix” care se umfl ă şi formează o masă 
gelatinoasă, care posedă uimitoarea capacitate de 
a îngloba o mare cantitate de resturi alimentare 
învechite ca ulterior să fi e eliminate din organism. 

Etapa 3. REFACEREA – 3 zile
Pentru a treia etapă a programului sunt prevăzute 
6 pliculeţe Nr. 3: Ultimate (1 comprimat), Vitamina 
C (1 comprimat), Alfalfa (2 capsule), Cascara 
Sagrada (1 comprimat), DigestAble (1 capsulă) și 
Super-Flora (8 capsule). 
Etapa a 3-a reprezintă clasica revenire a activității 
tractului gastrointestinal și refacerea microfl orei 
intestinale în urma acțiunii complexului de culturi 
naturale de probiotice (lacto- si bifi dobacterii) și 
enzimelor digestive (amilaza, proteaza, lipaza, 
bromelină etc.).
orientată spre restabilirea optimă a schimbului de 
substanţe şi armonizarea funcţiilor organismului. În 
această etapă, bacteriile saprofi te se localizează 
pe vilozităţile intestinale curăţate, iar enzimele 
restabilesc procesul de digestie conform reacţiilor 
naturale, ceea ce este foarte important după 
curăţare.

Program Two 
Colo-Vada Plus
cod   91302   Set No.1 (14 pliculeţe)
cod   1200     Program 2 Colo-Vada Plus (pachet) 

u� lizare

cod   91303   Set No.2 (8 pliculeţe)
cod   91304   Set No.3 (6 pliculeţe)
cod   91305   Pulbere „Colo-Vada Mix” (16 pliculeţe)
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Pro� vity 

Administrarea produsului  „Protivity” este necesară în 
cazul unei  alimentaţii proteice insuficiente:
• în dereglări digestive şi ale schimbului de substanţe;
• în eforturi fizice şi intelectuale crescute;
• în stări depresive;
• în stări de epuizare;
• în dereglări hepatice;
• după intervenţii chirurgicale şi traumatisme.

Aminoacizii legaţi în lanţ prin legătură peptidică 
reprezintă proteine organice cu molecule 
complexe, care participă în toate procesele 
de bază ale organismului: respiraţie, digestie, 
transmiterea impulsurilor nervoase etc. Nivelul 
vitalităţii organismului depinde de gradul asimilării 
proteinelor de către celule. Pentru asigurarea unui 
înalt nivel al vitalităţii este necesar ca proteinele 
să aibă o valoare nutritivă superioară, tradusă prin 
compoziţia acestora în aminoacizi. 
Acestor criterii le corespunde produsul „Protivity” 
– un supliment proteic ideal cu conţinut caloric
scăzut, pentru raţia alimentară zilnică. În 
compoziţia produsului intră un amestec unic de 
aminoacizi de provenienţă vegetală de calitate 
superioară, care se asimilează uşor fără a forma 
calorii. Consumul acestora va permite optimizarea 
schimbului de substanţe, reducerea timpului de 
refacere al muşchilor după efort intens, asigurarea 

puterii şi rezistenţei, necesare în special eforturilor 
fi zice prelungite, mai ales, sportivilor.

Acţiunea componentelor active
L-izoleucina şi L-valina sunt necesare pentru 
sinteza hemoglobinei, stabilizează procesele de 
generare a energiei şi sporesc rezistenţa.
L-lizina intră în compoziţia tuturor proteinelor de 
origine animală, este necesară pentru refacerea 
ţesuturilor după traume, pentru producerea 
de anticorpi, hormoni, enzime, îmbunătăţeşte 
asimilarea calciului din sânge şi transportul 
acestuia în ţesutul osos.
L-fenilalanina realizează legătura între neuroni 
şi creier, contribuie la producţia de endorfi ne, 
care au o acţiune benefi că asupra dispoziţiei, 
îmbunătăţeşte memoria, menţine vigoarea şi 
limpezimea gândirii, elimină stările depresive.
L-glutamina stimulează funcţiile cerebrale, 
accelerează procesele metabolice în muşchi, 
utilizând depozitele de grăsime nedorite, împiedică 
tensionarea şi leziunea muşchilor după efort 
sau antrenament intens, contribuie la hidratarea  
celulelor musculare asigurând creşterea şi 
refacerea acestora.
L-metionina şi L-treonina stimulează sinteza de 
colină, imunoglobuline şi anticorpi, reduc nivelul 
de colesterol în sânge, împiedică degenerescenţa 
grasă a fi catului.
L-arginina contribuie la producţia de insulină, 
precum şi la creşterea masei musculare. Acţionând 
ca un puternic antioxidant, împiedică oxidarea 
grăsimilor şi menţine un nivel sănătos al lipidelor 
în sânge.
L-triptofanul participă la sinteza de serotonină – un 
neuromediator la nivelul creierului. Împreună cu 
lizina stimulează producţia hormonului creşterii, 
reduce nivelul de colesterol, scade apetitul şi 
îmbunătăţeşte calitatea somnului.

Complex de aminoacizi
L-izoleucină …........................……………….………...….…………….….. 120 mg
L-lizină …………………………………..............................………….….….. 114 mg
L-fenilalanină ………………………........................…...……………..….. 103 mg
L-arginină ……………………………..........................…..……….……….. 100 mg
L-glutamină ……………………….........................………..…….…….….. 100 mg
L-leucină …………………………………...........................……..……..….. 100 mg
L-metionină ……………………………..........................………..…….….. 100 mg
L-treonină …………………………………...........................…….…….….. 100 mg
L-valină ………………………………….............................….………….... 86,7 mg 
L-histidină …………………………………..............................…….……….. 74 mg
L-5-hidroxitriptofan ……………………….............................……...…….. 2 mg
vitamina C ……………………………….......................………….......….….. 10 mg
excipienţi.

Pro� vity

compoziţie
prezentare   140 comprimate
cod   1805

u� lizare
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Selenium

Seleniul are un efect pozitiv asupra sănătății: 
• ajută la funcționarea normală a sistemelor cardio-

vascular, imunitar și a altor sisteme; 
• contribuie la încetinirea procesului de îmbătrânire;
• ajută la menținerea elasticității pielii. 

Produsul conține doi dintre cei mai buni antioxi-
danți. Seleniu mineral protejează împotriva îmbă-
trânirii premature, menține funcționarea sistemelor 
vitale, inclusiv a sistemelor imunitar și cardio-vas-
cular, este implicat în procesul de detoxifi ere a or-
ganismului, îmbunătățește starea pielii. 

Acţiunea componentelor active
Seleniu (din greacă ”selene” – ”lună”) este unul 
dintre cele mai importante microelemente pentru 
sănătate; a fost descoperit în anul 1817 de către 
chimistul suedez Jöns Berzelius. Dintre alimente, 
cele mai bogate în seleniu sunt fi catul, carnea, pu-
iul, somonul, nucile, usturoiul, cerealele. 
În organismul uman, seleniul se regăsește în com-
poziția enzimei antioxidante de glutation peroxida-
ză, alături de care protejează celulele împotriva 
radicalilor liberi. Această enzimă reprezintă prin-
cipalul depozit de seleniu din organism (între 30 
și 60 %). În plus, ca sinergist al vitaminelor Е și 
С, seleniul favorizează activitatea antioxidantă a 
acestora, împreună cu vitamina Е menține sănăta-
tea prostatei și a ovarelor. De asemenea, seleniul 
previne efectul toxic al anumitor substanțe cance-
rigene și crește rezistența organismului la radiații. 
Carența de seleniu nu reduce doar imunitatea și 

capacitatea de muncă, dar duce și la dezvoltarea 
afecțiunilor cardio-vasculare, acumularea de me-
tale grele și îmbătrânirea prematură, infertilitate 
masculină și feminină. 
Intrând în componența enzimelor speciale de de-
iodinază, seleniul participă la metabolismul iodului 
și la formarea hormonului T3 din glanda tiroidă, 
necesar dezvoltării fi zice și psihice normale a în-
tregului organism, în special a sistemului nervos 
central. 
Seleniul intră în componența proteinelor țesutului 
muscular, inclusiv a miocardului. Acesta îmbunătă-
țește elasticitatea pereților vasculari și fl uxul san-
guin, transportul de substanțe nutritive și oxigen 
către țesuturi, este responsabil pentru starea nor-
mală a celulelor sanguine – trombocitelor. 
Seleniul are  un rol important în menținerea să-
nătății sistemului imunitar. Acesta infl uențează 
semnifi cativ producția celulelor imunitare de bază 
ca leucocite, macrofage și interferon, consolidând 
astfel protejarea organismului împotriva factorilor 
dăunători. 
Seleniul este foarte important pentru sănătatea 
pielii. Acesta protejează pielea împotriva distru-
gerii provocate de metalele grele și radicalii liberi 
prevenind îmbătrânirea prematură, îmbunătățește 
elasticitatea acesteia, contribuie la reducerea sin-
tezei de melanină, micșorând astfel procesul de 
pigmentare a pielii. 
Vitamina С, ca și seleniul, este o componentă im-
portantă care contribuie la  protecția antioxidantă. 
Această vitamină este implicată în mod activ în 
procesele de oxidoreducere, prevenind distru-
gerea celulelor și a țesuturilor, fi ind strâns legată 
de proteina antioxidant de glutationă și vitamina 
E. Vitamina С favorizează sinteza leucocitelor și 
a imunoglobinelor IgА și IgМ, consolidând astfel 
protejarea organismului împotriva infecțiilor. 

Seleniu (L-selenometionină) ….........…….………...….………….….. 0,075 mg
vitamina С …………………………..............................………….....….….. 75 mg
excipienţi.

Selenium

compoziţie
prezentare   100 capsule
cod    2111
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Shark Liver Oil

„Shark Liver Oil”este indicat în calitate de adjuvant 
pentru:
•  întărirea sistemului imunitar;
• profilaxia afecţiunilor alergice;
• profilaxia deficienţelor de vedere;
• refacerea rapidă în perioada de convalescenţă, 

după stres;
• profilaxie, în cazul persoanelor care locuiesc în 

mediu ecologic nefavorabil.

„Shark Liver Oil” – este un uimitor produs 
natural necesar pentru fortifi erea sănătăţii. 
Datorită diversităţii de substanţe benefi ce care 
se regăsesc în uleiul extras din fi catul de rechin, 
acesta este deseori denumit „aurul gri”. Timp 
de secole grăsimea a fost utilizată de locuitorii 
de la malul mării în calitate de tratament pentru 
dereglări imunodefi citare, infecţii, alergii, pentru 
îmbunătăţirea cicatrizării rănilor şi ca remediu 
antistres. În medicina naturistă, persoanele 
convalescente sunt hrănite cu ulei din fi cat de 
rechin pentru o reabilitare mai rapidă şi revigorarea 
forţelor. Cercetările moderne au confi rmat calităţile 
uimitoare ale acestui produs.
„Shark Liver Oil” este un produs complet natural, 
fabricat din grăsimea conţinută în fi catul rechinilor de 
apă adâncă care populează apele litoralului Tasmaniei. 
Acest supliment alimentar asigură organismului 
unele substanţe esenţiale precum: alchilglicerolii, 
scualenul, acizii graşi polinesaturaţi (AGPN) omega-3, 
vitaminele A, E, D. Substanţele active ale produsului 
exercită efecte imunomodulatoare, antiinfl amatoare, 
hipolipidemiante şi antioxidante.

Acţiunea componentelor active
Alchilglicerolii sunt singurii antioxidanţi care 
pătrund în interiorul celulelor. Posedă o efi cienţă 

exclusivă, captând şi eliminând din organism acei 
radicali liberi care au pătruns deja prin membrana 
celulară şi au cauzat deteriorări la nivel celular 
periclitând starea de sănătate. De exemplu în 
cazul deteriorării ADN-ului intracelular se poate 
dezvolta cancerul. Alchilglicerolii exercită o 
infl uenţă directă asupra macrofagelor, crescând 
secreţia a peste 50 de factori imunitari, din care un 
rol important îl deţin interleucinele. De asemenea, 
sunt capabili să stimuleze celulele T-helper, cele 
care sunt răspunzătoare cu distrugerea viruşilor.
Scualenul duce la diminuarea nivelului total de 
colesterol şi a colesterolului de densitate joasă 
din sânge, împiedică apariţia ateroamelor de 
grăsime şi blocarea vaselor. Exercită un pronunţat 
efect antiinfl amator şi antioxidant prin captarea 
oxigenului şi saturarea ţesuturilor, împiedicând 
astfel acţiunea distrugătoare a radicalilor liberi 
asupra celulelor.
Acizii graşi polinesaturaţi (AGPN) omega-3 au 
o infl uenţă pozitivă asupra compoziţiei lipidelor 
sanguine, asupra sintezei de eicosanoide 
(prostaglandine, tromboxani, leucotriene), 
care reglează statutul imunitar al organismului, 
procesele de coagulare sanguină, îmbunătăţesc 
microcirculaţia şi reglează tonusul vascular, 
împiedicând dereglarea ritmului cardiac şi apariţia 
hipertoniei. S-a stabilit că, în cazul dietoterapiei 
cu utilizarea grăsimii din fi cat de rechin, nivelul 
tensiunii arteriale scade semnifi cativ.
Vitaminele liposolubile extrase din  fi catul de 
rechin sunt necesare pentru creşterea rezistenţei 
la infecţii şi menţinerea sănătăţii pielii, mucoaselor, 
sistemului osos, îmbunătăţirea vederii.

Grăsime purificată din ficat de rechin  ….…...............…..……… 570 mg
excipienţi.

Shark Liver Oil
Ulei din fi cat de rechin

compoziţie
prezentare   60 capsule
cod   91622

u� lizare
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Slim by SlimTM

„Slim by Slim” contribuie la: 
• normalizarea  schimbului de lipide;
• meținerea greutății corporale optime;
• reducerea apetitului şi poftei de dulce;
• normalizarea  nivelului de zahăr în sânge;
• sporirea capacității de muncă şi rezistenţei

mod selectiv creşterea şi activitatea metabolică 
a bacteriilor benefi ce. În calitate de sorbent, 
accelerează curăţarea organismului de reziduuri 
şi toxine.
Extractul din coajă de citrice exercită efect 
tonic similar cu cel al cofeinei. Conţine o 
importantă cantitate de fl avonoizi (naringină, rutin, 
quercitină, hesperidină), cu acţiune antisclerotică. 
Îmbunătăţeşte metabolismul intracelular al 
colesterolului, reducând nivelul total de lipide în 
sânge, fi cat, vase; ajută bila să scindeze lipidele 
fără reacţii adverse nocive.
Extractul de kaki este sursa multor substanţe 
benefi ce: fi bre alimentare, minerale (sodiu, 
magneziu, potasiu, mangan, calciu), zaharuri 
cu asimilare rapidă, vitaminele А, С, Р. Tocmai 
aceste zaharuri sunt necesare pentru formarea 
glicogenului în fi cat şi alimentarea cu energie a 
acestuia
Extractul din fructe de goji posedă efect 
antioxidant şi tonifi ant, îmbunătăţeşte în mod 
semnifi cativ procesul de digestie, exercită acţiune 
benefi că asupra funcţiilor fi catului. Scăderea 
greutăţii este atribuită unei cantităţi crescute de 
antioxidanţi, ai căror acţiune duce la creşterea 
vitezei metabolismului şi scindarea mai rapidă a 
grăsimilor. 
Extractul din frunze de ceai verde este, de 
asemenea, un antioxidant activ şi sursa multor 
substanţe biologic active. Sstimulează schimbul 
de substanţe, accelerând oxidarea grăsimilor şi 
crescând consumul de energie si toxinele.
Taurina este un aminoacid important, stocat 
în fi cat. Joacă un rol important în schimbul de 
carbohidraţi şi lipide, contribuie la optimizarea 
proceselor energetice şi de schimb. 
Vitamina С este una din cele mai efi ciente vitamine-
antioxidanţi. Stimulează activitatea sistemelor 
enzimatice de detoxifi ere a fi catului, normalizeaza 
nivelul general al colesterolului.

Datorită ingredientelor vegetale active „Slim by 
Slim” permite obţinerea unui rezultat maxim în 
corectarea greutăţii şi reduce colesterolul crescut 
datorită scindării şi utilizării rapide a acestuia de 
organism, contribuie la reducerea nivelului de 
zahăr în sânge, este capabil să neutralizeze şi să 
cureţe organismul de toxine şi reziduuri

Acţiunea componentelor active
Garcinia de Cambogia. Acidul hidroxicitric (AHC) 
extras din fructele plantei asigură în organism o 
acţiune triplă: reduce formarea acizilor graşi şi a 
colesterolului, accelerează oxidarea grăsimilor 
şi reglează pofta de mâncare. AHC participă la 
metabolismul zahărului şi grăsimilor, împiedicând 
transformarea zahărului din grăsimi. Blocând 
formarea de acizi graşi din carbohidraţi, menţine 
concentraţia glucozei la un nivel, la care neutronii 
hipotalamusului nu stimulează pofta de mâncare. 
Inulina reprezintă, în primul rând, fi bre vegetale 
combinate cu un prebiotic activ. Îşi manifestă 
proprietăţile funcţionale în intestinul gros la 
nivelul fl orei simbiotice a acestuia, stimulând în 

FOS (pulbere din rădăcină de cicoare) ………….......................…..…… 2 g 
extract din coajă de mandarine  …………..............................…..…… 0.8 g
extract din fructe de kaki ………….........................................…..…… 0.7 g
extract din fructe de goji …………...................….........................…… 0.7 g
extract din fructe de garcinia …………..................................…..…… 0.5 g
extract din frunze de ceai verde …………...............................…..…… 0.3 g
taurină …………...................................................................…..…… 0.25 g
vitamina С (acid ascorbic) ………….......................................…..…… 0.1 g
excipienţi.

Slim by SlimTM

compoziţie
prezentare   10/30 pachețele-s� ck a câte 6 g
cod   91673/91674
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Spirulina  Capsules

Produsul „Spirulina Capsules” este eficient pentru 
profilaxia:
•  insuficienţei de proteine, vitamine şi minerale;
• imunodeficienţelor;
• hipofuncţiei glandei tiroide;
• aterosclerozei şi manifestărilor asociate;
• constipaţiilor şi disbacteriozei;
• astenii în perioada de convalescenţă.

vârsta a treia în doză zilnică de 2 g reduce în mod 
considerabil nivelul de colesterol total în sânge, 
reducând în acelaşi timp nefrotoxicitatea, cauzată 
de medicamente şi metale grele.
Persoanele cu apetit scăzut din cauza intervenţiilor 
chirurgicale suferite sau a altor afecţiuni,  pot 
utiliza spirulina în calitate de sursă concentrată de 
proteine şi vitamine. În cazul colitelor ulceroase, 
dereglărilor digestive şi intoleranţei la anumite 
produse, se poate utiliza spirulina ca sursă de 
substanţe nutritive necesare în formă concentrată 
fără a încărca tractul gastrointestinal.
Fiind un depozit de iod, proteine şi vitamine, 
Spirulina participă la corectarea dereglărilor 
schimbului de substanţe la nivel celular cauzate 
de disfuncţii tiroidiene, precum şi la corectarea 
dereglărilor de metabolism cauzate de  insufi cienţa 
de vitamine, minerale sau proteine.

Spirulina se utilizează în alimentaţie în mod activ 
în peste 70 de ţări ale lumii. Conform OMS este 
una din componentele de bază curativ-preventive 
ale alimentaţiei secolului XXI. Această algă, 
care posedă uimitoare calităţi nutritive, are o 
acţiune benefi că asupra sănătăţii, compensează 
insufi cienţa de vitamine şi minerale, participă la 
normalizarea nivelului de colesterol în sânge, 
reglează tensiunea arterială, stabilizează nivelul 
de zahăr, normalizează schimbul de proteine, 
carbohidraţi şi lipide, elimină din organism 
radionuclidele. Produsul „Spirulina Capsules” a 
fost elaborat pentru ca proprietăţile benefi ce ale 
Spirulinei să fi e accesibile fi ecăruia dintre noi.

Acţiunea componentelor active
Complexul acizilor graşi polinesaturaţi, care se 
regăsesc în spirulină, posedă un rol important 
în reglarea proceselor intracelulare în organism, 
exercită un efect antisclerotic pronunţat şi acţiune 
antitrombotică notabilă, posedă activitate anti 
ischemică şi stimulează funcţia cardiacă.
Spirulina este de asemenea indicată persoanelor 
cu probleme digestive, în special vârstnicilor, 
cu predispoziţie spre constipaţii. Contribuie la 
creşterea maselor de lactobacterii şi bifodobacterii 
în intestin. Cercetările efectuate au demonstrat 
că  administrarea spirulinei la persoanele de 

Spirulina ………………………………...........................……………………. 386 mg
excipienţi.

Spirulina Capsules
Spirulina Capsule

compoziţie
prezentare   120 capsule
cod   47300
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Spirulina Tablets

Consumul produsului „Spirulina Tablets” este un  
remediu eficient şi preventiv în caz de:
• insuficienţă de vitamine şi minerale;
• anemii;
• surplus de greutate;
• afecţiuni ale tractului gastrointestinal;
• ateroscleroză şi manifestări asociate. 

Spirulina este în acelaşi timp şi bacterie, şi plantă, 
care are capacitate de fotosinteză. Pigmenţii săi 
verzi-albăstrui transformă bioxidul de carbon şi 
apa în substanţe organice complexe cu ajutorul 
energiei luminii solare. Acest proces de sinteză 
transformă  spirulina într-un produs alimentar 
ecologic simplu şi, în acelaşi timp, de calitate 
superioară, care în formă concentrată conţine un 
complex de substanţe valoroase, extrem de rar 
întâlnit  în hrana vegetală. 
„Spirulina Tablets” este un excelent produs 
pentru persoanele care vor să-şi îmbunătăţească 
starea generală de sănătate, să-şi controleze 
greutatea, să-şi purifi ce organismul şi să-şi 
intensifi ce vitalitatea.

Acţiunea componentelor active
Membranele spirulinei sunt compuse din 
mucopolizaharide „moi”, de aceea organismul 
uman digeră şi asimilează uşor proteinele 
superioare ale acestei microalge (în proporţie de 
peste 60%), care conţin toţi aminoacizii necesari 
omului, inclusiv cei 8 aminoacizi esenţiali. În 
comparaţie cu produsele de origine animală, care 
conţin o mare cantitate de grăsimi, în spirulină 
se regăsesc doar 5-6% grăsimi, reprezentate 
în general de acizi graşi polinesaturaţi, foarte 
preţioşi pentru organismul uman. Printre aceştia 

se regăsesc acidul linoic şi gamma-linoleic, cel din 
urmă putând fi  regăsit  în natură doar în laptele 
matern.
Mai mult decât atât, spirulina este cea mai 
bogată sursă naturală cunoscută în vitaminele 
A, B12, E şi F. În 10 g de spirulină se regăsesc 
3 doze zilnice recomandate de vitamina B12. 
Defi citul de ciancobalamina (vitamina B12) se 
observă la persoanele de peste cincizeci de ani, 
la vegetarieni, la gravide, la fumătorii incorigibili, 
la persoanele care suferă de afecţiuni ale tractului 
gastrointestinal. Insufi cienţa de vitamina B12 se 
manifestă prin slăbiciune, oboseală crescută, 
reducerea capacităţii de muncă, scăderea 
memoriei, dereglări ale ciclului menstrual.
Spirulina conţine totodată o gamă variată de  
substanţe minerale şi microelemente. Trebuie 
menţionată prezenţa în cantitate importantă a 
antioxidanţilor, cum ar fi  beta-carotenul, seleniul şi 
germaniul, fapt ce face ca spirulina să conţină de 5 
ori mai mult fi er decât drojdia de bere sau mărarul.
Administrarea spirulinei timp de o lună sporeşte în 
mod semnifi cativ tonusul, normalizează tensiunea 
arterială, contribuie la îmbunătăţirea proceselor 
schimbului de substanţe, la creşterea rezistenţei 
nespecifi ce a organismului, exercită acţiune 
antitoxică şi antianemică.

Spirulina ……………………………...........................………………………. 500 mg

Spirulina Tablets

compoziţie
prezentare   200 comprimate
cod   49602
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Super-Flora

Super-Flora are următoarele efecte benefice:
• favorizează creșterea propriilor bacterii sănătoase și 

refacerea microflorei sănătoase din tractul gastro-
intestinal;

• reduce meteorismul și senzația de greutate în 
stomac; 

• îmbunătățește metabolismul, digestia, asimilarea 
de substanțe nutritive și utile.

Super-Flora este un simbiotic extrem de efi cient, 
care reprezintă o combinație echilibrată de pro-
biotice (Bifi dobacterium longum și Lactobacillus 
acidophilus) și prebiotice (inulină). Ele contribu-
ie la refacerea efi cientă a microfl orei intestinale. 
Acest produs conține o cantitate mărită de lacto- 
și bifi dobacterii sănătoase, fapt care contribuie la 
creșterea semnifi cativă a  efi cienței sale. Inulina 
favorizează creșterea microfl orei proprii. 

Acţiunea componentelor active
Probioticele sunt bacterii sănătoase, care re-
prezintă fundamentul microfl orei. Cele mai active 
dintre acestea sunt bifi do- și lactobacteriile. Bifi do-
bacteriile reprezintă cea mai numeroasă grupă de 
bacterii utile, care populează intestinul. Cea mai 
mare cantitate este conținută în microfl ora sugari-
lor (80–90 %). Bifi dobacteriile împiedică creșterea 
și reproducerea bacteriilor patogene, ipotetic pato-
gene și de putrefacție din tractul gastro-intestinal, 
reducând astfel meteorismul și protejând organis-
mul de infecțiile intestinale. Acestea sunt implicate 
activ în digestie, accelerând descompunerea pro-
teinelor, grăsimilor și carbohidraților, îmbunătățind 
asimilarea substanțelor nutritive, inclusiv a calciu-
lui și vitaminei D. Participă la sinteza enzimelor 
proprii pentru o mai bună digestie a alimentelor. 
Ajută la secretarea multor vitamine – К, grupa В, 

inclusiv В3 și В9, a aminoacizilor esențiali. Bifi do-
bacteriile secretă în mod activ acidul lactic, care, 
la rândul său, inhibă fl ora patogenă din tractul gas-
tro-intestinal, reduc reacțiile alergice. 
Lactobacillus acidophilus este unul dintre cele 
mai răspândite tipuri de lactobacterii, dintre care 
în prezent se cunosc peste 100 de specii. Lacto-
bacilii populează întregul tract gastro-intestinal, 
începând cu cavitatea bucală până la rect. În plus, 
aceștia sunt extrem de necesari pentru activitatea 
vitală a bifi dobacteriilor. Dacă organismul suferă 
de carența acestora, cantitatea de bifi dobacterii 
din intestin se reduce semnifi cativ. Lactobacteriile 
asigură o imunitate ridicată, fapt care le permite să 
lupte efi cient cu bacteria periculoasă Helicobacter 
pilori, responsabilă de gastrită și ulcer stomacal, 
precum și cu candida, streptococii și stafi lococii. 
Împreună cu bifi dobacteriile intensifi că detoxifi e-
rea organismului, reduc meteorismul, senzația de 
greutate în stomac. 
Inulina (din rădăcini de cicoare) este unul dintre 
cele mai efi ciente prebiotice vegetale. 
Ca sursă de fi bre insolubile, inulina reprezintă 
baza nutritivă pentru creșterea propriilor bacterii 
utile, contribuie la o mai bună activitate a bifi do- și 
lactobacteriilor și la refacerea microfl orei sănătoa-
se, susține toate tipurile de metabolism din orga-
nism (în special, metabolismul glucidic și lipidic). 
Ca sorbent, elimină din organism toxinele, îmbu-
nătățește peristaltismul intestinului. 

Bifidobacterium longum 3 miliarde CFU, lactobacillus acidophilus 2 
miliardeCFU, inulină 25 mg, excipienți.

Super-Flora

compoziţie
prezentare   90 capsule
cod   2122
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Tasty B

• Menținerea sănătății sistemelor nervos și 
cardiovascular.

• Creșterea energiei din organism, lupta cu oboseala 
și apatia.

• Îmbunătățirea concentrării atenției, memoriei și a 
inteligenței.

• Menținerea frumuseții pielii, părului și a unghiilor.
• Participă la metabolismul energetic.

Tasty B este un complex echilibrat de vitamine 
din grupa B sub formă de comprimate masticabile 
cu gust plăcut de lime. Produsul este conceput 
pentru a suplini defi citul de vitamine din grupa B, 
care apare frecvent în urma acțiunii unor factori 
precum alimentație dezechilibrată, nivelul ridicat 
de stres, efort fi zic intens, obiceiri dăunătoare, 
consum frecvent de băuturi cu conținut de cofeină 
(cafea, energizante, ceai tare), administrarea de 
antibiotice și diuretice.
Lipsa vitaminelor din grupa B duce, mai ales, 
la oboseală cronică, rezistență scăzută la 
efort, tulburări neurologice, înrăutățirea funcției 
cognitive, diverse probleme cu pielea și părul.

Acţiunea componentelor active
Vitamina В1 (tiamina) participă activ la 
reglarea metabolismului celular, metabolismului 
carbohidraților, lipidic și al grăsimilor. Este 
importantă pentru funcționarea normală a 
sistemului nervos: îmbunătățește memoria și 
inteligența, împiedică îmbătrânirea celulelor 
cerebrale, ajută la stabilizarea stării emoționale.

Vitamina В2 (ribofl avina) participă la sinteza 
moleculelor de ATP, denumit și combustibilul 
vieții. De asemenea, vitamina B2 este necesară 
și pentru producția de energie, pentru sănătatea 
ochilor, a fi catului, participă la sinteza celulelor 
nervoase, îmbunătățește circulația sanguină.
Vitamina В3 (niacina) menține un metabolism 
energetic normal, ajută la controlul nivelului de 
colesterol din organism, împiedicând formarea 
plăcilor aterosclerotice pe pereții vaselor. Are un 
ușor efect sedativ, îmbunătățește starea în caz de 
anxietate, apatie, stres.
Vitamina В5 (acidul pantotenic) facilitează 
funcționarea efi cientă a SNC, fortifi că imunitatea. 
Îmbunătățește tonusul general al organismului, 
luptă cu oboseala și crește rezistența la efort.
Vitamina В6 (piridoxină) alături de acidul folic 
și vitamina B12 ajută la menținerea sănătății 
sistemelor nervos și cardiovascular. Participă la 
sinteza proteinelor, a hormonilor și eritrocitelor. 
Este necesară pentru asimilarea completă a 
vitaminei B12.
Vitamina В7 (biotină, „vitamina frumuseții”) 
este necesară pentru creșterea și diviziunea 
celulară, pentru că participă la sinteza acizilor 
nucleici. Este necesară pentru formarea cheratinei 
(principalul material de construcție al părului) 
și pentru formarea normală a foliculilor din păr. 
Conține sulf, necesar pentru sinteza colagenului, 
deci pentru menținerea elasticității și a renitenței 
părului.
Vitamina В9 (acidul folic) acționează pozitiv 
asupra creșterii și dezvoltării tuturor țesuturilor, 
contribuie la normalizarea funcționării sistemului 
imunitar și cardiovascular. Participă la sinteza 
aminoacizilor, enzimelor și hematopoieză, ajută la 
normalizarea funcționării fi catului și a sistemului 
digestiv. Este importantă pentru menținerea 
sănătății reproducătoare a femeii.
Vitamina В12 (cianocobalamina) ajută 
la prevenirea anemiei, crește nivelul de 
energie, menține sănătatea sistemului nervos, 
îmbunătățește capacitatea de concentrare, 
memoria, inteligența.

Vitamina B1 ............................................................................... 1,1 mg 
Vitamina B2  .............................................................................. 1,4 mg
Niacina  ....................................................................................... 16 mg
Vitamina B6  .............................................................................. 1,4 mg
Acid folic .................................................................................. 200 mcg
Vitamina B12 ............................................................................ 2,5 mcg
Biotina ....................................................................................... 50 mcg
Acid pantotenic  ............................................................................ 6 mg

Tasty B

compoziţie
prezentare   30 comprimate
cod   2143 
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Ul� mate

„Ultimate” este un complex echilibrat de vitamine, 
minerale şi componente vegetale, care permite 
compensarea defi citului de substanţe nutritive, 
împiedică apariţia hipovitaminozei, contribuind la 
normalizarea activităţii organelor şi ţesuturilor vitale.

Acţiunea componentelor active
Vitaminele A, E, C aparţin grupei de antioxidanţi 

care contribuie în mod efi cient în lupta 
organismului cu infecţiile, îmbunătăţesc schimbul 
de substanţe la nivel celular, acţionează benefi c 
asupra activităţii cerebrale, nervoase, musculare 
şi încetinesc procesul de îmbătrânire.
Vitamina D şi calciul intensifi că schimbul de fos- 
for şi calciu, contribuie la creşterea şi refacerea 
ţesutului osos, previn apariţia rahitismului şi 
osteoporozei. 
Vitaminele grupei B se regăsesc în compoziţia 
enzimelor care participă la respiraţia celulară 
şi schimbul de proteine, reglează activitatea 
nervoasă superioară şi funcţiile organelor 
digestive, îmbunătăţesc circulaţia sanguină, cresc 
puterea de concentrare, îmbunătăţesc memoria.
Colina îmbunătăţeşte activitatea cerebrală şi 
memoria, participă la sinteza de proteine şi 
transportul de lipide.
Zincul menţine balanţa hormonală a organismului, 
având un efect benefi c în tratamentul afecţiunilor 
pielii.
Fierul participă la procesele de respiraţie celulară, 
furnizând organelor şi ţesuturilor oxigenul necesar, 
normalizează hematopoieza, creşte producţia de 
eritrocite.
Iodul este necesar pentru funcţionarea glandei 
tiroide, activizează un şir de enzime, reduce 
vâscozitatea sângelui. Defi citul de iod duce la 
apariţia guşei endemice afecţiune ce  reduce 
capacitatea intelectuală.
Seleniul asigură protecţia antioxidantă şi de 
dezintoxicare a organismului, împiedicând 
afectarea muşchiului cardiac de metalele grele.
Ardeiul iute de Cayenne, fl orile de muşeţel, 
rădăcina de lemn-dulce, fructele de măceş, 
frunzele de strugurii-ursului îmbunătăţesc pofta 
de mâncare şi digestia, normalizează schimbul de 
substanţe, reduc spasmul şi contribuie la secreţia 
bilei.

A ………………………...................……………………………………………... 3300 UI
D3 ……………………………..................………………………………...….….. 133 UI
E ………………………………....................…………………………………….….. 20 UI
C ……….……………………..................………………………………………... 180 mg
acid pantotenic  …….…………………………….............……………….….. 15 mg
B1  …………………….………………………………..................…………….... 4,2 mg
B2  …………………….……………………………..................……………….... 4,8 mg
B6 …………………….………………….…...................………………………..…. 3 mg
B12 …………………..………………….....................………………………….…… 3 µg
nicotinamidă ………..………………...............……………………………….. 10 mg
acid folic ……………..……………....................……………………………….. 70 µg
biotină ………………..….……………................………..…………………….. 20 µg
colină ………………..….……………………...................……………………... 10 mg
inositol ……………………………………….................…..………………..….. 10 mg
minerale: 
calciu (carbonat/fosfat) ………........……………...…………………..… 167 mg
magneziu (oxid) ……………..............……………………………………...… 67 mg 
zinc (gluconat) ………………...............……………………………………… 2,5 mg
mangan (gluconat) ………............………………………………….……… 2,5 mg
fier (fumarat) ………………...............………………………………….….… 2,5 mg
cupru (gluconat) ………………..............……………………………..…… 0,33 mg
iod (potasiu iodid) ………………………………….................……………… 30 µg 
molibden (molibdat de sodiu) ……………………..........………………… 17 µg
seleniu .............…………………………………….………................………… 17 µg
crom …..................…………………………………….................…………… 17 µg
potasiu (clorură) …………………………………...............……………......… 5 mg
PABA ………………………………………………….....................……………..… 5 mg
ardei iute de Cayenne ………………………............……...……….….....… 5 mg
flori de muşeţel ……………………………….....……………….................… 5 mg
rădăcină de lemn-dulce ………………….………………….............…...… 5 mg
fructe de măceş …………………………….…………….....................…...… 5 mg
excipienţi. 

Ul� mate

„Ulti mate” conține toate componentele necesare care 
opti mizează acti vitatea sistemului cardiovascular și 
nervos, procesul de hematopoieza, digesti e, îmbună-
tățind aspectul tenului și părului. Componentele acti ve 
ale produsului:
•   reglează balanţa de vitamine şi minerale din 

organism;
• normalizează activitatea sistemului digestiv, cardio-

vascular şi imunitar;
• împiedică apariţia hipovitaminozei, osteoporozei, 

rahitismului;
• sporesc capacitatea de muncă şi vitalitatea.

compoziţie
prezentare   30 comprimate/120 comprimate
cod   11681/11691
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Visi-Prime

u� lizare

• Contribuie la menținerea acuității vizuale și a 
calității vederii, suplinind deficitul de substanțe utile 
necesare pentru funcționarea optimă a ochilor;

• Contribuie la reducerea stării de oboseală a ochilor 
în cazul creșterii efortului vizual (citit, activitate la 
calculator, vizionare programe TV etc.);

• Ajută la încetinirea procesului de îmbătrânire 
a acuității vizuale și de dezvoltare a diverselor 
afecțiuni oculare.

compoziție  

Vitamina Е are puternice proprietăți antioxidante, 
contribuie la încetinirea proceselor degenerative le-
gate de îmbătrânirea organismului, îmbunătățește 
circulația și are un pronunțat efect antiinfl amator. 
Zincul este un mineral  esențial, care ajută la pro-
tejarea celulelor de efectul nociv al radicalilor liberi. 
Zincul menține sănătatea retinei, deoarece este 
o substanță minerală predominantă în structura 
ochiului. 

Visi-Prime reprezintă un complex perfect echilibrat 
de substanțe active, care ne ajută la menținerea acu-
ității și a calității vederii, contribuind la profi laxia pro-
blemelor legate de activitatea intensă a ochilor. Pro-
dusul include componente importante pentru vedere, 
precum: acizi grași polinesaturați Omega-3, antioxi-
danții luteina și zeaxantina, vitaminele В2 și Е, zinc.

Ingrediente de bază
Acizi grași polinesaturați Omega-3 (inclusiv unul 
dintre cei mai sănătoși acizi pentru retină – acidul 
docosahexaenoic) previn dezvoltarea sindromului 
„ochiului uscat”, împiedică dezvoltarea proceselor 
infl amatorii, având un efect pozitiv asupra calității 
vederii per total.
Luteina din gălbenele și zeaxantina din ardeiul 
iute reprezintă unele dintre componentele esenția-
le în profi laxia diverselor afecțiuni oculare. Aceste 
carotenoide cu un puternic efect antioxidant, prote-
jează ochii de razele ultraviolete, împiedică degra-
darea retinei în urma îmbătrânirii organismului sau 
ca urmare a factorilor externi.
Vitamina В2 (ribofl avina) contribuie la îmbună-
tățirea acuității vizuale și la adaptarea acesteia la 
întuneric, previne dezvoltarea miopiei și iritarea mu-
coasei oculare ca urmare a efectului nociv al razelor 
UV.

Ulei de pește 500 mg (AGPN Omega 3 300 mg, DHA 250 mg, EPA 
30 mg), zinc (gluconat) 10 mg, luteină 10 mg, vitamina Е 18 mg, 
zeaxantina 2 mg, vitamina В2 (riboflavină) 1,4 mg, excipienți.

preentare   cu� e 30 capsule în blistere
cod  2114

Visi-Prime
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Vitamin E

Consumul produsului „Vitamin E” este benefic pentru:
• profilaxia aterosclerozei şi afecţiunilor 
cardiovasculare;
  menţinerea funcţiei glandelor sexuale;
• întărirea sistemului imunitar;
• profilaxia modificărilor degenerative în articulaţii, 
ligamente şi muşchi;
• îmbunătăţirea aspectului tenului

Consumul produsului „Vitamin E” menţine vitali-
tatea multor sisteme importante (cardiovascular, 
reproductiv, imunitar) şi împiedică apariţia unor 
afecţiuni grave, legate de defi citul acestei vitamine 
în organism.

Acţiunea componentelor active  
În calitate de antioxidant, vitamina E având drept 
component principal tocoferolul, împiedică deteri-
orarea celulelor, încetinind oxidarea lipidelor (gră-
similor) şi formarea radicalilor liberi, protejând toto-
dată alte vitamine liposolubile împotriva degradării 
de către oxigen, contribuie la o mai bună asimilare 
a acestora. În mod special tocoferolul protejează 
vitamina A, carotenoizii şi uleiurile vegetale. De 
asemenea, vitamina E intervine favorabil în repro-
ducere, în asigurarea funcţionării normale a glan-
delor sexuale şi a celor endocrine, înlesneşte de-
pozitarea glicogenului în fi cat şi în muşchi, inclusiv 
în muşchiul cardiac. 
Rolul principal al acestei vitamine constă în regla-
rea conţinutului de oxigen la nivel celular, împiedi-
când suprasaturarea ţesuturilor cu oxigen. Are un 
rol important în metabolismul respiraţiei celulare 
şi creşterea rezistenţei. De aceea, sportivii şi per-
soanele care duc un mod de viaţă activ trebuie să 
aibă grijă să completeze rezervele vitaminei E în 

organism.

Vitamina E împiedică distrugerea eritrocitelor, 
contribuie la creşterea permeabilităţii şi fragilităţii 
capilare, scade coagularea sanguină şi împiedică 
formarea trombelor vasculare, participă la sinteza 
proteinelor, divizarea celulară, dezvoltarea placen-
tei, formarea hormonului gonadotropina, care sti-
mulează la rândul său sinteza hormonilor sexuali 
şi în mod implicit, a spermatozoizilor şi ovulelor în 
organismul uman.  Participă la funcţionarea celor 
mai importante glande de secreţie internă (hipota-
lamusul, glanda tiroidă, glanda suprarenală), nor-
malizează funcţia reproductivă, împiedică apariţia 
ateroscerozei, modifi cărilor degenerativ-distrofi ce 
în muşchiul cardiac şi musculatura scheletică, îm-
bunătăţeşte alimentarea şi capacitatea contractilă 
a cordului.

Joacă un rol important în schimbul de seleniu, 
care, fi ind un antioxidant, contribuie la asigurarea 
protecţiei membranelor celulare împotriva acţiunii 
degradante a radicalilor liberi.

Totodată, vitamina E este numită „vitamina tinere-
ţii”, întrucât încetineşte procesele de îmbătrânire, 
împiedică apariţia pigmentării legate de vârstă, 
este necesară pentru formarea fi brelor de colagen 
şi elastină ale substanţei intercelulare, reface epi-
derma, reglează balanţa de apă a stratului superi-
or al pielii, protejând-o împotriva deshidratării.

Vitamina E (d-αlfa tocoferol, d-αlfa tocoferol succinat, d-αlfa 
tocoferol acetat) ………………………......................……...........…….… 38 UI
excipienţi.

Vitamin E
Vitamina E

compoziţie
prezentare   90 capsule
cod   45960

u� lizare
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Yummy Vits Orange/Yummy Vits Lemon

Yummy Vits Orange/Yummy Vits Lemon este un 
supliment gustos și necesar dietei zilnice a copiilor cu 
vârsta de la 3 ani, care:
• Ajută la normalizarea echilibrului de vitamine și 

minerale din organism, aspect deosebit de important 
în cazul unei alimentații dezechilibrate, în perioada 
creșterii și dezvoltării intense, a dietelor terapeutice.

• Se asimilează foarte bine (comparativ cu complexele 
de vitamine obișnuite).

• Are un gust și textură plăcută de citrice, nu trebuie 
administrate cu apă.

”Yummy Vits” este un complex de vitamine 
și minerale de ultimă generație, creat pe baza 
tehnologiei inovatoare ConCordix, care crește 
semnifi cativ biodisponibilitatea substanțelor active. 
Comprimatele masticabile Yummy Vits amintesc 
ca gust și textură de marmeladă, însă nu conțin 
zahăr, îndulcitori și aromatizatori artifi ciali. Yummy 
Vits asigură organismul în creștere cu necesarul de 
vitamine și minerale conform necesităților acestuia. 
Acestea sunt necesare în orice anotimp pentru 
dezvoltarea fi zică și intelectuală completă. 

Acţiunea componentelor active
Vitamina А (retinol) este vitamină liposolubilă și 
un antioxidant activ. Este importantă pentru vedere, 
îmbunătățește starea pielii și a părului. Necesară 
pentru funcționarea normală a sistemului imunitar 
și în combaterea infecțiilor. 
Vitamina D3 (colecalciferol) este implicată în 
metabolismul calciului și al fosfaților, de aceea 
infl uențează în mod direct starea oaselor și 
a dinților. Este necesară pentru funcționarea 
normală a sistemului imunitar. 
Vitamina Е (d-a-tocoferol) ajută la protejarea 
sistemelor nervos și cardio-vascular, a țesutului 

muscular și retinei ochilor. Este deosebit de 
importantă pentru copii, deoarece participă la 
formarea și refacerea celulelor din organism. 
Previne iritarea și uscăciunea pielii, combate 
procesele infl amatorii. 
Vitamina В6 (clorhidrat de piridoxină) 
infl uențează asimilarea acizilor grași nesaturați, 
necesari pentru sinteza celulară din organism. 
Contribuie la îmbunătățirea stării pielii și a părului. 
Are un efect pozitiv asupra stării inimii, a sistemelor 
nervos central și periferic. 
Acidul folic (vitamina В9) sintetizează și menține 
celulele noi în stare normală. Ajută la profi laxia 
anemiei – celule roșii în sânge insufi ciente.
Vitamina В12 (cianocobolamina) este necesară 
pentru dezvoltarea și creșterea normală. Ajută la 
normalizarea funcționării SNC, este extrem de 
utilă copiilor, predispuși la comportament agresiv 
și antisocial. 
Acid pantotenic (D-pantoteonat de calciu) 
important pentru sinteza hormonilor glandelor 
suprarenale și pentru funcționarea normală a SNC. 
Iod (iodura de potasiu) ajută la asigurarea 
funcționării normale a sistemului endocrin și în 
special a glandei tiroide. 
Seleniul este necesar asimilării normale a fi erului 
și iodului. Ajută la coordonarea funcționării 
diverselor sisteme și funcții din organism, inclusiv 
la secreția de enzime și hormoni. 
Colina protejează împotriva distrugerii celulelor 
nervoase, are un efect benefi c asupra proceselor 
psihice și cognitive (memorie, atenție, capacitatea 
de concentrare). 

Vitamina А (retinil palmitat), vitamina D3 (colecalciferol), 
vitamina Е (d-a-tocoferol), vitamina В6 (clorhidrat de piridoxină), 
acid folic (folat), vitamina В 12 (cianocobolamină), acid pantotenic 
(D-pantoteonat de calciu), iod (iodură de potasiu), seleniu, colină, 
arome naturale (gust de lămâie/portocală), xilitol.

compoziţie

prezentare   cu� e 30 comprimate mas� cabile în 
blistere

cod   2126/2127

u� lizare

Yummy Vits Orange/
Yummy Vits Lemon
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Zaferan

„Zaferan” exercită acţiune benefică asupra funcţiei 
vezicii biliare şi a ficatului prin: 

• normalizearea procesului de evacuare a bilei şi 
sinteza de acizi biliari; 

• reducerea proceselor inflamatorii şi de intoxicare la 
nivelul ficatului; 

• normalizarea schimbului de substanţe; 
• exercitarea unei acţiuni antioxidante. 

„Zaferan” este un produs benefi c pentru susținerea 
sănătății fi catului şi a vezicii biliare. Curcumina 
care se găsește în compoziţia rădăcinii intensifi că 
activitatea contractilă a bilei, contribuie la formarea 
acizilor graşi în celulele fi catului şi evacuarea bilei, 
reduce nivelul colesterolului rău (lipoproteinelor cu 
densitate joasă) în sânge. 

Acţiunea componentelor active
Curcuma este o plantă înrudită cu ghimbirul. 
Locuitorii Indiei, Chinei, Ceylonului şi insulei Java 
o numesc „ghimbirul galben”. Dintre toate tipurile
de curcuma, cea mai prețuită este Curcuma longa 
sau turmericul, al cărui rădăcină aromată se 
regăsește în compoziţia diverselor condimente. 
Pentru majoritatea curcuma este cunoscută, 
în primul rând, ca un condiment cu aromă fi nă, 
asemănătoare cu cea a ghimbirului şi gust iute-
amărui. Culoarea şi aroma îi sunt conferite plantei 
de curcuminoide - cele mai importante substanţe 
biologic active din compoziţia curcumei, inclusiv 
curcumina, precum şi uleiurile eterice. 
Datorită acestor substanţe, curcuma este 
considerată în prezent şi plantă medicinală, cu 
acţiune preponderentă de stimulare a secreţiei 
bilei şi de îmbunătăţire a funcţiei vezicii biliare şi 
fi catului. Curcuminoidele exercită acţiune benefi că 

asupra musculaturii netede a vezicii biliare, 
sporind tonusul acesteia. Contribuie la contactarea 
şi evacuarea bilei în duoden. Totodată, sporesc 
sinteza de acizi biliari la nivelul celulelor fi catului 
şi odată cu aceştia şi cantitatea de bilă secretată, 
accelerează procesul de evacuare al bilei prin căile 
biliare intrahepatice, prevenind astfel îngroşarea şi 
retenţia bilei. 
Îmbunătăţirea funcţiilor colagoge de către 
curcuminoide este legată în mod direct de acţiune 
de reglare a nivelului de colesterol. Datorită 
acţiunii stimulatoare asupra acizilor biliari şi a 
fosfolipidelor, curcumina accelerează scindarea 
colesterolului cu densitate joasă şi a trigliceridelor 
în bilă, reducând astfel incidenţa formării în fi cat, 
şi mai ales în vezica biliară a unor „cheaguri” de 
colesterol, care se pot transforma ulterior în pietre 
de colesterol. 
Este important să menţionăm faptul că, curcuminoidele 
exercită un puternic efect antioxidant. Ele protejează 
celulele hepatice împotriva degradării oxidative, 
previn oxidarea acizilor biliari, a produşilor reziduali 
ai schimbului de colesterol și contribuie la eliminarea 
acestora. Totodată, curcumina reduce sinteza de 
prostaglandine şi leucotrieni, mediatorii de bază ai 
infl amaţiei vezicii biliare. 
Substanţele biologic active din compoziţia 
curcumei participă la producţia unor enzime 
speciale (de exemplu, glutation peroxidaza), care 
protejează fi catul împotriva acţiunii toxinelor şi 
xenobioticelor (pesticide, produse de curăţenie 
casnică, medicamente). Curcuma nu doar curăţă 
şi îmbunătăţeşte circulaţia sanguină, ci stimulează 
şi formarea de eritrocite. Această plantă reglează 
schimbul de substanţe, corectând atât excesul, cât 
şi insufi cienţa proceselor metabolice şi contribuie 
la procesul de asimilare al proteinelor. 

extract de curcuma ...….................…......................….……..…  120 mg
excipienţi.

compoziţie
prezentare   60 capsule
cod   91873

Zaferan

u� lizare



Coral Club
94

FRUMU SEŢE



Coral Club
95

U SEŢE



Coral Club
96

Emu Oil 

compoziţie

culoasa  proprietate de a pătrunde rapid în stratu-
rile profunde ale pielii, acţiune datorată prezenţei 
în compoziţia sa a  acidului oleic. Este extrem de 
benefică pentru pielea uscată, asigurându-i hidra-
tarea pe durata întregii zile, fiind astfel o compo-
nentă ideală în compoziţia liniei de produse cos-
metice pentru îngrijirea tenului uscat.
Grăsimea de emu este totodată un remediu efici-
ent în cazul tenului cu probleme. De obicei, unul 
din neajunsurile de bază ale oricărui produs cos-
metic ce conţine grăsime este închiderea porilor, 
acţiune care  conduce la apariţia coşurilor. Gră-
simea de emu nu închide porii şi de aceea nu 
provoacă apariţia coşurilor, stimulează reducerea 
iritaţiei şi inflamaţiei pielii în caz de eczeme. Bolna-
vii cu eczeme dezvoltă deseori intoleranţă la pro-
dusele cosmetice. Marea majoritatea a produselor 
hidratante accentuează iritaţia pielii. Grăsimea de 
emu nu irită pielea afectată de eczeme, ci chiar o 
îmbunătăţeşte.
Contribuie la regenerarea şi cicatrizarea pielii. 
Exercită efect calmant, reduce pruritul şi împie-
dică formarea ţesutului cheloid, ceea ce duce la 
refacerea mai rapidă şi mai intensă a ţesuturilor, 
cu dureri reduse. Se poate aplica pe rănile afla-
te în stadiu incipient de epitelizare, întrucât gră-
simea de emu posedă proprietăţi bacteriostatice, 
împiedicând înmulţirea în rană a diverselor tipuri 
de bacterii. S-a observat că prin utilizarea grăsimii 
de emu cicatrizarea suturilor post-operatorii şi a 
arsurilor decurge mult mai rapid. 
Se combină bine cu alte produse cosmetice, nu 
conţine alergeni, nu are miros şi este  economic 
în utilizare, folosirea unei cantităţi mici de produs 
având efectele scontate. 

Aborigenii australieni au fost primii care au des-
coperit proprietăţile vindecătoare ale grăsimii de 
emu. Conform legendelor, timp de secole aborige-
nii au utilizat grăsimea de emu ca panaceu unui-
versal, în multe cazuri ale afecţiunilor organismu-
lui. Grăsimea de emu era utilizată pe o scară largă 
la tratarea unei game largi de afecţiuni: leziuni, 
arsuri, înţepături de insecte, dureri articulare, afec-
ţiuni ale pielii.
Grăsimea de emu este un produs foarte concen-
trat, obţinut prin extracţie şi fracţionare. Pătrunde 
rapid în piele fără a lăsa pete de grăsime. 
Proprietăţile antiinflamatorii şi hidratante ale gră-
simii de emu pot fi explicate prin compoziţia sa, 
care cuprinde 70% acizi graşi din categoria celor 
nesaturaţi, adică extrem de activi. Grăsimea de 
emu este bogată în acidul α-linoleic, substanţă 
cunoscută datorită acţiunii sale benefice în dureri 
musculare şi articulare, precum şi acid oleic, care 
exercită acţiune locală antiinflamatoare. Pros-
taglandinele acidului linoleic reduc edemul şi rigidi-
tatea în cazul limitării mişcărilor articulare, exercită 
efect analgezic (în special în cazul traumelor de 
suprafaţă) şi combat tensiunea musculară cauzată 
de efort fizic crescut.
Grăsimea de emu este un hidratant natural şi efici-
ent cu activitate biologică crescută. Posedă mira-

Grăsime naturală purificată de emu.

prezentare   flacon 60 ml/ 30ml
cod   91603/91615

Emu Oil 
Grăsime de emu
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Coral Club Emu Oil with Tea Tree Oil

Nu întâmplător balsamul pe bază de grăsime de 
emu cu adaos de ulei de arbore de ceai şi vitamina 
E, este considerat un remediu. Datorită permea-
bilităţii sale crescute, grăsimea de emu transport 
toate componentele balsamului în straturile pro-
funde ale pielii, accentuând acţiunea benefică a 
acestora.
Compoziţia atent selecţionată îmbunătăţeşte cir-
culaţia locală, relaxează musculatura, contribuie 
la cicatrizarea rănilor, regenerarea pielii, înlătura-
rea durerilor; stimulează vindecarea arsurilor de 
diversă provenienţă (termice, chimice, solare).Uti-
lizarea balsamului pe termen lung ajută la proce-
sul de normalizare a secreţiei glandelor sebacee,  
îmbunătăţeşte structura şi aspectul pielii. Datorită 
uleiului de arbore de ceai şi gălbenelelor care sunt 
utilizate în industria cosmetică ca remedii naturale 
antiinflamatoare, dezinfectante şi cicatrizante, bal-
samul exercită acţiune benefică în cazul iritaţiilor 
şi proceselor inflamatorii localizate la nivelul pielii.
Uleiul din arbore de ceai este un ulei-remediu. 
Aborigenii australieni cunoşteau  proprietăţile ar-
borelui de ceai încă din cele mai vechi timpuri,  
utilizând frunzele plantei pentru vindecarea rănilor.  

Uleiul de arbore de ceai exercită acţiune bacterici-
dă, imunostimulatoare, antivirală. Datorită calităţi-
lor sale, este ideal pentru arsuri, tăieturi, înţepături 
de insecte, acnee, herpes. De asemenea, comba-
te senzaţia de oboseală, are acţiune emolientă şi 
nutritivă asupra pielii, creşte elasticitatea pereţilor 
capilari, optimizează microcirculaţia sanguină, 
combate edemul şi reţeaua de varice la suprafaţa 
pielii.
Ceara de albine, care intră în compoziţia balsa-
mului, prin capacitatea de a pătrunde bine în piele,  
îi conferă acesteia un aspect neted şi fin. Ceara 
de albine exercită acţiune benefică pentru piele, 
ea fiind apropiată din  punct de vedere al structurii 
sale de unele componente ale grăsimii din piele. 
Contribuie la formarea unui strat de protecţie la 
suprafaţa pielii împiedicând astfel deshidratarea 
acesteia. Conţinutul bogat  în vitamina A şi carote-
noide asigură o influenţă benefică asupra procese-
lor de regenerare ale ţesuturilor epiteliale.  
Vitamina E denumită şi „vitamina frumuseţii”  asi-
gură o acţiune complexă: protejează pielea împo-
triva acţiunii radicalilor liberi, previne îmbătrânirea 
prematură a pielii şi formarea ridurilor, oxigenează 
şi hidratează pielea, conferindu-i prospeţime revi-
talizantă şi elasticitate.
Uleiul din sâmburi (de migdal şi de caise) şi din 
germeni de grâu reprezintă surse de acizi graşi
polinesaturaţi, minerale, vitamine şi alte substanţe 
benefice, care în combinaţie cu grăsimea de emu 
reduc iritaţia şi inflamaţia, exercitând un minunat 
efect emolient, hidratant şi de regenerare.

Gălbenele, ulei de măsline, grăsime de emu, ulei de migdal dulce, 
ulei din sâmburi de caise, ulei din germeni de grâu, ceară de albine, 
vitamina Е, ulei de arbore de ceai.

Emu Oil with 
Tea Tree Oil
Balsam pentru piele “Grăsime de emu cu
ulei de arbore de ceai”

compoziţie
prezentare   15 ml
cod   91605
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Cool Relief 

Dacă aveţi un spirit energic şi vă place să vă aflaţi 
mereu în mişcare, dacă optaţi pentru o viaţa activă 
si odihnă dinamică, indiferent de situaţiile neplăcu-
te pe care ni le rezervă uneori viaţa, există meto-
de eficiente pentru păstrarea unei stări optime de 
sănătate. 
În cazul întinderilor musculare, traumelor, acuti-
zării radiculitei, osteocondrozei, diverselor mialgii, 
problemelor cu articulaţiile, un ajutor de încredere 
este „Cool Relief” – o cremă, care vă va încălzi 
muşchii, eliminând durerile şi rigiditatea mişcărilor.  
Această cremă, creată special pentru refacerea 
rapidă şi eficientă, exercită o acţiune pronunţat 
analgezică, antiinflamatoare, stimulează procese-
le de schimb, îmbunătăţind mobilitatea aparatului 
locomotor. Capacitatea de a pătrunde profund în 
piele este dată de baza sa grasă (grăsimea natu-
rală de struţ emu), care asigură o înaltă disponibi-
litate biologică a substanţelor active în ţesuturile 
afectate.

Acţiunea ingredientelor din compoziţia cremei:

Camforul îmbunătăţeşte circulaţia sanguină şi 
exercită acţiune de încălzire locală şi tonifiere, 

normalizează tonusul vascular, relaxează muscu-
latura şi diminuează senzaţia de durere.
Mentolul, exercitând o acţiune de iritare asupra 
terminaţilor nervoase din muşchi, asigură calma-
rea durerilor şi o uşoară senzaţie de răcoare, con-
tribuind la refluxul sângelui prin venele externe şi 
calmând locul durerii.
Grăsimea de emu este cunoscută pentru efectul 
său antiinflamator în cazul durerilor musculare şi 
articulare, reduce focarul inflamaţiei, tumefierea 
şi rigiditatea articulaţiilor, elimină suprasolicitarea 
musculară.
МSМ-ul participă în mod activ la formarea de co-
lagen şi keratină , proteine structurale de bază ale 
ţesutului conjunctiv şi cartilaginos, care menţin 
elasticitatea şi mobilitatea articulaţiilor, elimină in-
flamaţia, provocată de procesele oxidative şi con-
tribuie la regenerarea celulelor afectate şi creşte-
rea celulelor noi ale cartilagiilor, tendoanelor.
Sulfatul de glucozamină este componenta prin-
cipală a lichidului intra-articular, care asigură „lu-
brifierea” articulaţiilor, reducând frecarea şi uzarea 
cartilagiilor, stimulează producţia de condrointină 
pentru întărirea ţesutului osos cartilaginos. Resta-
bilind procesele enzimatice în cartilagiul articula-
ţiei, asigură integritatea şi durabilitatea acestuia, 
împiedicând degradarea ţesuturilor şi reacţiile in-
flamatorii.
Extractul de răşină de boswellia exercită acţiune 
antiinflamatoare, contribuie la însănătoşirea arti-
culaţiilor, îmbunătăţeşte microcirculaţia sanguină. 
Boswellia este denumită „luptătoarea împotriva 
inflamaţiei”. Componentele active ale boswellia, 
acizii boswellici, încetinesc procesele inflamatorii 
în ţesuturile conjunctive, reduc tumefierea articu-
laţiilor, întăresc şi contribuie la refacerea vaselor 
sanguine afectate.
Extractul de cătină stimulează procesele de 
schimb la nivelul pielii, creşte tonusul vital al aces-
teia, fiind sursa unui complex unic de substanţe 
biologic active şi una din cele mai bogate surse de 
vitaminele А, С şi Е. 
Prin compoziţia sa atent stabilită, crema Cool 
Relief acţionează în mod delicat şi sigur: la înce-
put va calma locul durerii, răcorindu-l puţin, apoi îl 
va încălzi plăcut şi pe timp îndelungat, astfel încât 
durerea va dispărea cu certitudine!

Cool Relief
Cremă cu efect termic Cool Relief 

Apă, mentol, camfor, grăsime de emu, alcool cetearilic, dicetil 
fosfat, cetet-10 fosfat, ceară, stearat de glicerol, acid stearinic, 
metilsulfonilmetan (MSM), ulei de orez, glucozamin-sulfat, 
fenoxietanol, trietanolamină, carbomer, ulei de eucalipt, ulei 
de mentă de grădină, ulei de mentă de câmp, ulei de garoafă, 
extracte de boswellia şi cătină

compoziţie
prezentare   120 g
cod    91645
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Tea Tree OilCoral Club 

poate învinge practic orice boală – începând cu 
tricofiţia din creştetul capului şi până la micozele 
unghiilor de la picioare”. Compoziţia acestui ulei 
reprezintă  o combinaţie natural echilibrată de 50 
de componente active (mono-terpene, di-terpene, 
cineol, viridifloren, B-terpinol, L-terpinol), care asi-
gură acţiune curativă asupra pielii.
Uleiul de arbore de ceai este eficient în afecţiunile 
acute şi cronice ale pielii. Exercită acţiune de re-
generare, elimină iritaţia, edemul, pruritul, roşeaţa, 
erupţiile purulente. În cosmetică se utilizează pen-
tru îngrijirea zilnică  a tenului gras, precum şi în 
caz de mătreaţă, căderea părului, negi. Capacitate 
de pătrundere în piele a uleiului de arbore de ceai  
îi permite să acţioneze  în acelaşi timp la nivelul 
pielii (la suprafaţă), inter-dermal (în profunzimea 
pielii) şi la nivel molecularo-celular (în interiorul 
fiecărei celule vii).
Uleiul este de neînlocuit în afecţiuni ale pielii: pso-
riazis, dermatită alergică, eczeme, impetigo, pedi-
culoză, înţepături de insecte, Este foarte interesant 
faptul că uleiul de arbore de ceai acţionează doar 
asupra suprafeţelor pielii cu modificări patologice, 
îmbunătăţind creşterea şi înnoirea celulelor. Chiar 
şi în cazul afectării pielii de către paraziţi (păduchi, 
scabie), utilizarea acestui ulei asigură un efect be-
nefic pe timp îndelungat.
Acţiunea uleiului de arbore de ceai asupra porţiu-
nilor afectate ale pielii determină succesul utilizării 
acestuia în diverse traume ale muşchilor, articula-
ţiilor, în întinderi, tăieturi, contuzii, arsuri. Elimină 
foarte bine durerea, dezinfectează locul leziunii şi 
contribuie la cicatrizarea rănilor, în special a celor 
purulente. Mai mult decât atât, inhibând acţiunea 
diverselor microorganisme, bacterii, fungi, uleiul 
de arbore de ceai manifestă proprietăţi bactericide 
şi antimicotice.
Şi bineînţeles, o baie caldă cu câteva picături de 
ulei de arbore de ceai exercită excelentă acţiune 
relaxantă, creşte tonusul şi imunitatea.

Uleiul de arbore de ceai nu se obţine din frunze-
le de ceai, ci din frunzuliţele arbuştilor Melaleuca. 
Arealul de creştere a acestora se află în Malaysia 
şi Asia de Sud-Est. Soluţia pe bază de ulei este 
foarte concentrată, prin urmare este destinată 
doar pentru uz extern. Cu toate că uleiul este des-
tinat doar administrării externe, este necesar să 
respectăm măsuri de precauţie, în special în cazul 
pielii sensibile.
Studii asupra proprietăţilor uleiului de arbore de 
ceai s-au realizat la începutul secolului al XX-lea, 
secolul ştiinţei moderne. Prin  cercetările efectua-
te s-a stabilit că din punct de vedere al activităţii 
antiseptice, uleiul este de 100  de ori mai puternic 
decât acidul carbolic, fiind totodată inofensiv pen-
tru om. În anul 1937 s-a descoperit o altă calitate 
fantastică a acestui ulei, respectiv capacitatea sa 
de sinergie: în  prezenţa sângelui şi altor substan-
ţe organice, proprietăţile sale antiseptice cresc cu 
10-20%.
În prezent uleiul de arbore de ceai este utilizat 
ca remediu antiseptic cu spectru larg de acţiune. 
Conform  cercetătorilor americani care au studiat 
planta: „acest antiseptic, care posedă proprietăţi 
antibacteriene, antimicotice şi antiinflamatoare, 

Tea Tree Oil 
Ulei cosmetic de arbore de ceai

Ulei purificat 100% de arbore de ceai din specia Melaliuca 
alternifolia.

compoziţie
prezentare   30 ml
cod   1155
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Aloe Gel/Silver Gel

în celulele pielii, posedă proprietăţi antiedemice, 
antiinfl amatorii. Hrănesc, emoliază şi calmează 
pielea, făcând-o mai elastică.
Extractul de varză este o componentă preţioasă 
a produselor cosmetice, utilizate pentru tenul gras 
şi pori dilataţi. Ajută în caz de acnee, afecţiuni pu-
rulente, infl amaţii ale pielii.

Gelul de aloe este un foarte bun emolient, contri-
buie la menţinerea unui nivel optim de hidratare pe 
vreme caldă, rece sau vânt, are acţiune benefi că 
în  cazul arsurilor solare şi înţepăturilor de insecte 
mici, se poate utiliza cu succes după bărbierit în 
calitate de remediu uşor hidratant.
Aloe şi pantenolul contribuie la regenerarea ce-
lulelor, netezesc ridurile fi ne. Aloe exercită o exce-
lentă acţiune bactericidă, hidratantă şi tonifi antă. 
Reface echilibrul hidric natural, combate iritaţia şi 
procesele infl amatorii.
Extractele de gălbenele şi muşeţel asigură o 
îngrijire curativă complexă pentru tenul gras şi cu 
probleme. Curăţă, închid porii, contribuie la întări-
rea pereţilor capilari, reglează schimbul de lipide 

„Silver Gel”, pe bază de argint coloidal, este un 
remediu antiseptic, antimicrobian, antiinfl amator. 
Baza de gel a produsului asigură disponibilitatea 
biologică crescută a argintului în ţesuturile afectate 
şi efi cienţa acţiunii acestuia.
Argintul inhibă acţiunea unor enzime specifi ce, 
care participă la procesele de metabolism ale mul-
tor tipuri de bacterii (în jur de 650), viruşi şi fungi. 
Pătrunzând în celula infestată, argintul blochează 
funcţia de respiraţie a bacteriei patogene, ceea ce 
duce la blocarea substanţelor nutritive spre ea. 
Această acţiune duce la moartea celulelor bolnave 
fără a le afecta pe cele sănătoase.
Proprietăţile antiinfl amatorii ale argintului se mani-
festă în momentul intrării sale în contact cu ţesutu-
rile afectate. Pătrunzând în rană, argintul se leagă 
cu proteinele din ţesuturi şi formează un strat de 

Gel de aloe de Barbadoss, alantoină, extracte de gălbenele, de 
muşeţel, de varză, de lizat de drojdie, pantenol.

Argint 24 ppm, apă, carbapol, trietanolamină.

Aloe Gel 
Gel de Aloe

Silver Gel

protecţie, învăluie terminaţiile nervoase, elimină 
iritaţia. Sub acţiunea argintului, rana se curăţă 
rapid de masele necrotice, procesul patologic se 
opreşte şi se accelerează procesul de vindecare. 

„Silver Gel” este benefic în caz de:
• arsuri, răni, ulcere trofice, hemoroizi;
• afecţiuni ale pielii (psoriazis, dermatite alergice, 
eczeme).

uti lizare

compoziţie
prezentare   44 ml
cod   91637

compoziţie
prezentare   120 ml
cod   5113
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Microbrite
with Microhydrin 
Pulbere pentru dinţi “MicroBrite”

Pulberea pentru dinţi „MicroBrite with Microhy-
drin” cu aromă proaspată de mentă  este prima 
pulbere pentru dinţi din lume cu proprietăţi antio-
xidante. În compoziţia sa intră cel mai activ antio-
xidant – microhidrina. „MicroBrite with Microhy-
drin” are capacitatea de albire a danturii, fără a 
utiliza produse abrazive, oferind o prospeţime plă-
cută.
Microhidrina reface echilibrul alcalino-acid din 
cavitatea bucală, împiedică formarea tartrului şi 
depunerilor de piatră pe dinţi şi combate halena.
Xilitul previne apariţia cariilor. Activizează proce-
sul de remineralizare, adică saturează cu minerale 

Sarea de baie conferă prospeţime apei şi o face 
plăcută la atingere. Proprietăţile vindecătoare ale 
sărurilor din Marea Moartă şi ale microhidrinei 
contribuie la regenerarea pielii. Odată cu utilizarea 
sării, are loc deschiderea porilor, ceea ce facilitea-
ză transportul substanţelor benefice spre straturile 
profunde ale pielii şi accelerează eliminarea toxi-
nelor şi reziduurilor. Băile cu sare de mare exerci-
tă acţiune de regenerare şi stimulare asupra pielii, 
îmbogăţind-o cu micro- şi macroelemente, datorită 
cărora se menţine echilibrul hidric necesar al pielii, 
creşte elasticitatea şi fermitatea acesteia. Sarea po-
sedă proprietăţi antiseptice şi de combatere a stre-
sului, împiedică formarea celulitei prin stimularea 

Carbonat de calciu, bicarbonat de sodiu, carbonat de magneziu, 
xilitol, microhidrină, fosfat de potasiu, ulei de mentă, dioxid de 
siliciu, aloe vera gel, Quilllaja, alginat de sodiu, mentol, glicină, 
benzoat de potasiu.

Sare de mare ( inclusiv sare din Marea Moartă), microhidrină, 
vitamina C, uleiuri eterice de grapefruit, mandarin, levănţică.

proceselor de circulaţie sanguină şi drenaj limfatic.
Uleiurile eterice din citrice şi levănţică conferă să-
rii o aromă fină, delicată, acţionează benefic asu-
pra sănătăţii psihice şi stării emoţionale, contribuie 
la relaxarea musculară. Exercită efect antiseptic şi 
antiinflamator, stimulează procesele de regenera-
re ale celulelor pielii.
Microhidrina asigură o protecţie eficientă împotri-
va radicalilor liberi şi împiedică îmbătrânirea pre-
matură, saturând celulele pielii cu oxigen, îmbu-
nătăţeşte hrănirea şi respiraţia acestora, combate 
suprasolicitarea musculară.

Bath Salts with 
Microhydrin 
Sare de baie cu Microhydrin

MicroBrite with Microhydrin/ 
Bath Salts with Microhydrin

compoziţie
prezentare   100 g
cod   5180

compoziţie
prezentare   624 g
cod   5185

atât emailul sănătos, cât şi dinţii afectaţi deja de 
carii, inhibă creşterea florei patogene, ce provoa-
că carii şi afecţiuni ale gingiilor, stabilizează pH-ul 
salivei şi îmbunătăţeşte pătrunderea calciului în 
emailul dentar.
Aloe vera are o acţiune favorabilă asupra gingiilor, 
combate iritaţia şi inflamaţia rădăcinilor descoperi-
te ale dinţilor şi gingiilor, contribuie la însănătoşi-
rea acestora.
Mentolul, exercitând o acţiune de iritare asupra 
terminaţilor nervoase, asigură efect calmant, bac-
tericid şi o uşoară senzaţie de răcoare, îmbunătă-
ţeşte circulaţia sanguină în gingii, împrospătează 
respiraţia pentru mult timp.
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Citrus Mint Conditioner/
Citrus Mint Shampoo

Citrus Mint Conditioner
Balsam pentru păr cu aromă de citrice şi mentă

Aloe vera gel, pantenol, extract de urzică, extract de spirulină, 
extract de coada-calului, aminoacizi de keratină, uleiuri de: 
portocal, lămâi, mandarin, cuișoare; proteină hidrolizată din grâu 
și soia, vitamina Е.

Aloe vera gel, glicerină, aminoacizi  din cheratina din  păr, 
spirulină, extract de algă brună, extracte de urzică, de muşeţel şi 
de soc negru, uleiuri de portocal şi de mentă.

Balsamul conţine componente de origine vegetală, 
care restabilesc în mod eficient structura părului şi 
împiedică degradarea acestuia, conferind părului 
un aspect sănătos şi un luciu deosebit. Balsamul 
stimulează procesele de schimb, contribuie la re-
înnoirea celulelor pielii. Se poate utiliza pentru toa-
te tipurile de păr.
Uleiurile eterice de citrice şi mentă exercită ac-
ţiune antiseptică şi antiinflamatore, protejează pie-
lea capului împotriva acţiunii deshidratante a apei 
clorate.
Proteina hidrolizată din grâu hrăneşte şi reface 
structura părului pe întreaga lungime, stimulează 
sinteza de colagen şi elastină. 

Şamponul destinat tuturor tipurilor de păr curăţă 
delicat şi eficient, hrănind şi întărind, totodată, firul 
de păr. După spălare părul capătă un luciu uimitor 
şi extra volum. 
Extractul de urzică este sursă de proteine, cloro-
filă, vitamine, minerale şi alte substanţe benefice, 
întăreşte rădăcina părului, contribuie la refacerea 
structurii acestuia, reglează secreţia glandelor se-
bacee.
Extractele de soc negru şi muşeţel conferă lu-
ciu şi aspect mătăsos, accelerează procesele de 
regenerare, exercită acţiune antiinflamatoare, de 
tonifiere şi calmare. 
Spirulina şi alga brună stimulează procesele de 
schimb în foliculii părului, saturându-i cu substan-

Extractele de alge saturează cu minerale şi vita-
mine rădăcina părului, contribuie la întărirea aces-
teia, împiedică căderea părului şi uscarea excesi-
vă a acestuia.
Extractul de rozmarin îmbunătăţeşte circulaţia 
sanguină, întăreşte părul, fiind eficient împotriva 
mătreţei.
Proantocianidinele din sâmburi de struguri 
activizează schimbul de substanţe în rădăcina 
părului şi funcţia  glandelor sebacee, stimulează 
regenerarea celulelor pielii, menţin balanţa hidrică.

ţe nutritive, redau părului forţă şi fermitate. Algele 
sunt o sursă excelentă de polizaharide şi aminoa-
cizi, capabile să menţină un nivel optim al hidratării 
părului, împiedicând uscarea şi fragilitatea aces-
tuia. 
Aminoacizii cheratinei îmbunătăţesc hrănirea şi 
structura părului, contribuie la creşterea acestuia, 
împiedică degradarea şi căderea părului. 
Uleiurile de portocal şi mentă combat senzaţia 
de oboseală, contribuie la curăţarea şi eliminarea 
crustelor de pe pielea capului, posedă proprietăţi 
calmante şi tonifiante.

compoziţie
prezentare   237 ml
cod   5150

compoziţie
prezentare   356 ml 
cod   5151

Citrus Mint Shampoo
Şampon pentru păr cu aromă de citrice şi mentă
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NutraFirm Moisturizing Body Wash/
NutraFirm Body Firming Lotion

NutraFirm Moisturizing 
Body Wash
Gel spumant pentru corp “NutraFirm”

NutraFirm Body 
Firming Lotion
Loţiune pentru corp cu efect de fermitate 
“NutraFirm”

Aloe vera gel, glicerină, extract de iederă, extract de castan, 
extract de muşeţel, extract de gălbenele, extract de arnică, 
vitamina Е, aromă de mango şi portocal.

Aloe vera gel, extracte de centella asiatică şi de echinaceea 
purpurea, ulei de migdal dulce, ulei de sophora, extracte de 
iederă, de castan, de guarana, de coada-calului, vitaminele Е şi A, 
alantoină, aromă de mango şi portocal.

Datorită conţinutului de aloe şi extracte vegeta-
le, gelul spumant combate senzaţia de oboseală 
şi tensiune, tonifică pielea, activizează circulaţia 
sanguină, asigurând o bună profilaxie a celulitei.
Extractul de castan este utilizat  în multe remedii 
anticelulitice. Exercită acţiune de tonifiere a capila-
relor, întăreşte pereţii vaselor sanguine, stimulea-
ză circulaţia sanguină, îmbunătăţeşte procesele 
de schimb în celule. Posedă efect antiinflamator, 
împiedică formarea trombelor şi retenţia de lichide 
în ţesuturi.
Extractul de iederă este cunoscut pentru propri-
etăţile sale antibacteriene. Relaxează şi combate 

Loţiunea este o excelentă completare a gelului 
spumant „NutraFirm Moisturizing Body Wash”. 
Utilizarea regulată a loţiunii contribuie la activiza-
rea proceselor de schimb în celulele pielii. Gelul 
hidratează, hrăneşte şi netezeşte pielea în mod 
eficient, previne apariţia celulitei, protejează orga-
nismul de acţiunea nefavorabilă a factorilor mediu-
lui ambiant.
Extractele de iederă şi de castan îmbunătăţesc 
circulaţia sanguină şi drenajul limfatic, intensifică 
microcirculaţia şi procesele de schimb, contribuie 
la eliminarea aspectului de coajă de portocală.
Extractul de centella menţine elasticitatea şi fer-

încordarea muşchilor.
Muşeţelul şi gălbenele se utilizează de mult timp 
ca remedii antiinflamatoare, exercitând totodată 
acţiune antibacteriană şi calmantă.
Extractul de arnică îmbunătăţeşte microcirculaţia 
sanguină şi hrănirea pielii, contribuie la reducerea 
edemelor, înlătură roşeaţa şi iritaţiile, combate 
oboseala şi suprasolicitarea musculară.
Extractele citrice şi de ierburi exercită acţiune 
emolientă şi de netezire a pielii, conferindu-i forţă 
şi aromă de citrice şi mango.

mitatea pielii, stimulează procesele de regenerare 
celulară, întăresc pereţii capilari.
Extractul de guarana exercită acţiune tonifiată 
şi antiedemică, contribuie la scindarea celulelor 
grase şi la eliminarea toxinelor şi a surplusului de 
lichide, având totodată minunate calităţi  emoliente 
şi revitalizante.
Echinaceea posedă proprietăţi antiinflamatoare, 
antialergice, îmbunătăţind, totodată nivelul de hi-
dratare al pielii.
Alantoina hidratează pielea, stimulează reînnoi-
rea celulelor, îmbunătăţeşte  procesul de adaptare 
al celulelor pielii la modificările mediului ambiant.

compoziţie
prezentare   240 ml
cod   5205

compoziţie
prezentare   240 ml
cod   5210
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Ulei de jojoba, ceară de albine, ulei de cocos, ulei din semințe 
de floarea-soarelui, unt de shea, unt de cacao, ulei de avocado, 
ulei din tărâțe de orez, aromă, ulei de mentă, ulei din semințe de 
fenicul, octinoxate,  benzofenon-3, acetat de tocoferil , ulei de nuci 
de Kukui.

Lip Therapy
Balsam hidratant pentru buze

Balsamul pentru buze pe bază de substanţe hidra-
tante naturale posedă o uşoară aromă şi textură plă-
cută, fiind potrivit pentru toţi membrii familiei. Înmoaie 
şi hidratează pielea buzelor pentru timp îndelungat, 
previne apariţia ridurilor fine din jurul buzelor, exerci-
tă acţiune antimicrobiană şi antivirală, contribuie la 
regenerarea pielii, asigură protecţie împotriva feno-
menelor meteo nefavorabile (vânt şi ger).
Uleiurile de jojoba, de sophora, ceara de albi-
ne împiedică deshidratarea, hrănesc şi protejează 
pielea împotriva vântului şi altor fenomene meteo 
nefavorabile, exercită acţiune de protecţie împotri-
va razelor UV.
Uleiul de cocos pătrunde foarte uşor şi rapid în piele, 

oferindu-i un efect catifelat şi formând, totodată, pe 
buze o peliculă de protecţie, care împiedică uscarea 
acestora. Are proprietăţi antimicrobiane şi antivirale. 
Uleiul de arbore de cacao sau untul de cacao este 
bogat în vitamine, minerale şi acizi graşi poline-
saturaţi. Regenerează  şi stabilizează celulele din 
stratul superficial al pielii, împiedicând evaporarea 
umidităţii de pe suprafaţa acesteia, înmoaie foarte 
bine pielea buzelor, afectate de acţiunea vântului.
Uleiul de avocado este „uleiul frumuseţii”. Este bogat 
în lecitină, vitaminele A, B, D, E, K, PP, conţine acizi 
graşi. Hidratează şi hrăneşte pielea în mod eficient.
Uleiul de nuci de Kukui, extras din nucul de 
Hawai (hidratant cu calităţi rare), se absoarbe ex-
celent în piele, conferindu-i catifelare.

Lip Therapy/Gest-One

compoziţie
prezentare   4,8 g
cod   5146

Gest-One

Gel aloe vera, glicerol stearat şi PEG-100 stearat, С12-15 alchil 
benzoat, acid stearinic, izopropil-palmitat, ulei de şofrănel, jojoba, 
dimeticon, glicerină, alcool cetilic, extract de cimicifugă, dioscoree, 
brusture, beta-glicani, sare sodică EDTA, vitamina Е, carbomer, 
trietanolamină, diazolidiniluree, iodo-propinil-butil-carbamat.

cod   5200
prezentare   57 g
compoziţie

Crema «Gest One» este un remediu cosmetic pro-
filactic cu fitoestrogeni naturali. Utilizarea zilnică 
a cremei contribuie la soluţionarea problemelor 
cauzate de dereglările echilibrului hormonal, ciclu-
lui menstrual, precum şi îmbunătăţirea aspectului 
pielii. 

Extractul de dioscorea este sursa fitoestrogenu-
lui natural diosgenina, precursorul progesteronu-
lui. Fitoestrogenii au o influenţă benefică asupra 
statutului hormonal, asupra ciclului menstrual, re-
ducând neplăcerile, legate de disfuncţia ovarelor, 
precum şi cele din perioada pre- şi post climacteri-
că. Extractul de cimicifuga exercită o acţiune 

blândă, similară celei estrogene. Substanţele si-
milare estrogenilor, conţinute de plantă, reduc ma-
nifestările sindromului climacteric şi accelerează 
refacerea celulelor pielii, crescând conţinutul de 
colagen şi acid hialuronic. 

Extractul din aloe de Barbados şi uleiul de jojoba 
sunt hidratanţi foarte buni, emoliind pielea datorită 
acizilor graşi polinesaturaţi şi aminoacizilor, con-
tribuie la menţinerea unui nivel optim de hidratare 
al pielii. Vitaminele antioxidante F şi E, care se re-
găsesc în plante, exercită efect antiinflamator şi 
antiîmbătrânire. 
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Silver Max Care

Apă, argint 10ppm

Silver-Max Care este elaborat pe bază de  argint 
coloidal (apă de argint) și poate fi utilizat pentru 
curățarea zilnică a tenului. Tehnologia de producție 
permite particulelor de argint să se dizolve complet 
în apă și să împiedice înmulțirea bacteriilor pato-
gene de la suprafața pielii. 
Curățarea pielii cu această soluție dimineața și 
înainte de somn, va oferi pielii un aspect sănătos, 
contribuind la hidratarea acesteia.  Cosmeticienii 
recomandă utilizarea apei de argint pentru spăla-
rea tenului cu probleme: acnee, eritem, coșuri. 
Apa de argint are efect de întinerire, reduce 
iritațiile, previne uscarea și descuamarea pielii, 
crește tonusul, activează regenerarea celulară.
Sunt extrem de utile băile, măștile, loțiunile pe bază 
de apă de argint, în cazul pielii fine și sensibile. 

În prepararea măștilor din argilă, legume, fructe, 
fructe de pădure, iaurt, drojdie și alte produse na-
turale se recomandă să adăugați la ingredientele 
măștilor o jumătate de linguriță de Silver-Max Care 
pentru intensificarea efectului acestora. 

Silver Max Care/ 
Skin Therapy Mist

compoziţie
prezentare   118 ml / 236 ml
cod   91679/91678

Skin Therapy Mist
Loţiune tonică pentru toate tipurile de ten

Apă, aloe vera gel, polisorbat 20, extracte de struguri, de lămâi, 
de ananas, de passiflora, de algă brună, de ciupercă Reishi, 
de mentă, de gălbenele, proteină din boabe de soia, sorbitol, 
diazolidiniluree, iodo-propinil-butil-carbamat, uleiuri de 
mandarin şi portocal.

Compoziţia atent selecţionată a loţiunii asigură o 
acţiune complexă, conferă elasticitate, prospeţi-
me, hidratează şi hrăneşte tenul, îmbunătăţind 
aspectul acestuia.
Datorită proprietăţilor antioxidante, extractele de 
struguri, de lămâi protejează pielea împotriva 
acţiunii dăunătoare a factorilor nocivi din mediul 
ambiant, luminează, împiedică îmbătrânirea pre-
matură. Uleiurile de mandarin şi portocal sunt 
excelente remedii tonifiante, regenerează şi ac-
tivizează procesele de schimb, întăresc pereţii 
capilari, combat oboseala şi tensiunea. Extractul 

de ananas conţine bromelaină – o enzimă proteo-
litică, care dizolvă în mod activ celulele moarte de 
la suprafaţa pieli, combate iritaţia, exercită acţiune 
antiinflamatoare şi hidratantă. Algele marine şi 
proteina din boabele de soia cresc elasticitatea 
şi fermitatea pielii, extractul de mentă împrospă-
tează şi calmează. Ciuperca Reishi îmbunătă-
ţeşte rezistenţa, pielii, neutralizează radicalii liberi, 
exercită acţiune antialergică, accelerează regene-
rarea celulelor, hidratează tenul, redându-i tinere-
ţea şi strălucirea

compoziţie
prezentare   240 ml
cod   5155
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Multi-active moisturizer/ 
Moisture balance

Multi-active 
moisturizer 
Cremă hidratantă multiactivă

Moisture balance
Cremă hidratantă pentru ten mixt şi gras

Aloe vera gel, ulei din tărâţe de orez, de jojoba, de măsline, 
sorbitol, extracte de kiwi, de struguri, de ceai verde, extracte din 
tărâţe de ovăz, vitaminele А, C, E, uleiuri eterice de grapefruit, de 
portocal, de măceş, de ylang-ylang, de anghelica, licopen.

Aloe vera gel, extracte de centella asiatică, de echinaceea, de 
rădăcină de brusture, vitaminele A şi E, acid hialuronic, colagen, 
glucozaminoglicane hidrolizate, pantenol, alantoină, ulei din 
tărâţe de orez şi de susan, uleiuri eterice de lemongrass, muşcată, 
salvie, muşeţel şi flori de micşunea.

Crema „Multi-active moisturizer„ pentru ten us-
cat, deshidratat şi sensibil asigură hidratare maxi-
mă,  stimulează reînnoirea celulelor, previne apa-
riţia ridurilor, asigură sănătatea şi tinereţea pielii.
Vitaminele A, C şi E, „vitaminele frumuseţii”, 
contribuie la reînnoirea rapidă a epidermei, redau 
fermitatea, protejează împotriva acţiunii distrugă-
toare a radicalilor liberi şi razelor ultraviolete, înti-
neresc pielea. 
Extractele de fructe netezesc ridurile fine, îmbu-
nătăţesc fermitatea şi elasticitatea pielii, capacita-
tea acesteia de a menţine un nivel optim de hidra-

Această cremă echilibrată pentru hrănirea şi hi-
dratarea tenului mixt şi gras contribuie la însănă-
toşirea şi regenerarea acestuia, îi îmbunătăţeşte 
structura, îl protejează împotriva acţiunii distrugă-
tore a razelor ultraviolete.
Echinaceea exercită acţiune protectoare şi antiin-
flamatoare, îmbunătăţeşte hidratarea celulelor pie-
lii, protejând-o împotriva deshidratării şi descua-
mării, stimulează producţia de colagen şi elastină.
Alantoina şi pantenolul accelerează regenera-
rea celulelor pielii
Vitaminele A şi E previn îmbătrânirea prematură 
a pielii şi neutralizează radicalii liberi.

tare. Datorită acestei acţiuni tenul arată proaspăt, 
neted şi fin.
Uleiurile vegetale sunt sursă de vitamina E şi 
acizi nesaturaţi, care împiedică formarea ridurilor 
şi deshidratarea, protejează împotriva acţiunii ra-
zelor ultraviolete, asigură nutriţia pielii.
Licopenul şi ceaiul verde sunt puternici antioxi-
danţi, protejează împotriva acţiunii dăunătoare a 
mediului ambiant şi împotriva radiaţiei ultraviolete, 
tonifică şi luminează tenul.
Extractul din tărâţe de ovăz  hrăneşte şi asigu-
ră efect emolient, stimulează reînnoirea celulelor, 
conferă pielii un aspect neted şi catifelat.

Colagenul - o componentă hidratantă activă, 
asigură elasticitatea şi fermitatea pielii, întăreşte 
ţesutul conjunctiv, posedă capacitatea de a lega 
şi de a absorbi apa într-o cantitate ce depăşeşte 
de 30 de ori propria sa greutate, asigurând astfel 
echilibrul optim de hidratare al celulelor pielii.
Acidul hialuronic posedă excelente proprietăţi 
hidratante. O singură moleculă de acid hialuronic 
este capabilă să reţină până la 1000 molecule de 
apă. Formează la suprafaţa pielii o peliculă invizi-
bilă subţire, care menţine nivelul natural de hidra-
tare, activizează procesele de respiraţie celulară, 
crescând tonusul pielii.

compoziţie
prezentare   57 g
cod   5157

compoziţie
prezentare   57 g
cod   5156



COSMETICE
DIN SERIA С7

Secretul tinereţii 
şi atractivităţii 
dumneavoastră!

Această linie naturală de produse cosmetice pentru 
îngrijirea tenului matur este destinată fi ecărei femei 
trecute de prima vârstă, care doreşte să îşi menţină 
tinereţea şi frumuseţea.
Linia de produse C7 foloseşte ca bază de prepara-
re componente vegetale naturale, care constituie o 
provocare împotriva îmbătrânirii şi trecerii timpului, 
cum ar fi :
Aloe Vera este o bogată sursă de enzime, vitamine 
şi alte substanţe bioactive necesare pielii. Exercită 
o excelentă acţiune bactericidă, hidratantă şi toni-
fi antă. Pătrunzând delicat şi uşor în straturile pro-
funde ale pielii, extractul de aloe curăţă bine porii, 
stimulează regenerarea celulelor, hidratează în 
mod intensiv şi ridică pielea având efect de lifting, 
restabileşte balanţa hidrică naturală, îmbunătăţeşte 
circulaţia sanguină, eliminând, totodată, iritaţiile şi 
procesele infl amatorii.
Acidul hialuronic are o mare capacitate de reţi-
nere a apei, sporind, datorită acestei proprietăţi, 
fermitatea şi elasticitatea pielii. Exercită acţiune 
antiinfl amatoare şi astringentă: formează la supra-
faţa straturilor lezate ale pielii o peliculă invizibilă de 
apă, accelerând procesul de refacere şi formare a 
celulelor noi, apără pielea împotriva acţiunii toxice a 
microbilor patogeni. 
Extractele vegetale naturale (de castravete, alge 
marine, ceai verde, papaya, ananas) şi vitaminele 
A, C, E, D curăţă, hidratează şi hrănesc excelent 
pielea, apărând-o împotriva uscării, îmbunătăţesc 
culoarea tenului, asigură o puternică protecţie an-
tioxidantă, luptă în mod activ împotriva acţiunii dis-
trugătoare a razelor ultraviolete şi a radicalilor liberi, 
prevenind îmbătrânirea prematură a pielii şi apariţia 
ridurilor.
Proteina din grâu are o acţiune hidratantă instan-
tanee asupra pielii, crescând, astfel, elasticitatea 
acesteia. Stimulează sinteza de colagen şi elastină, 
procesul de reînnoire a celulelor, îngustează porii, 
hrăneşte intens tenul slăbit de stres, reţine umidi-
tatea în straturile externe ale pielii, îndepărtează 
ridurile fi ne.
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C7 Spumă pentru curăţarea 
profundă a tenului 
С7 Deep Cleansing Foam

C7 Cremă peeling 
pentru faţă 
С7 Facial Peel Cellution

apă, gel de aloe vera, metil cocoit taurat de sodiu, decil-glicozid, 
polisorbat-20, oleat/ cocoat de glicerol PEG-18, (ulei: de lemon-
grass, de mușcată, de salvie, de mușețel, de violetă, diazolidinil 
uree și iodopropinil butilcarbamat, (citrat de potasiu, carbonat de 
potasiu, siliciu, apă purificată, sulfat de magneziu, acid citric, ulei 
de floarea-soarelui), proteină hidrolizată din grâu, acetat de toco-
feril, palnitat de retinil, acid citric.

Apă, butilen glicol, gel de aloe vera, carbomer, hidroxid de sodiu, acid 
hialuronic, ulei de grapefruit, extract de papaya, lamâie, ananas, 
grapefruit, portocal, rozmarin, extract de alge, sorbitol, extract de 
bujor alb, echinacea, diazolidinil uree și iodopropinil butilcarbamat, 
(citrat de potasiu, carbonat de potasiu, siliciu, apă purificată, sulfat 
de magneziu, acid citric, ulei de floarea-soarelui), papaină, acetat de 
tocoferil, palnitat de retinil, acid ascorbic.

Este ideală pentru toate tipurile de ten, inclusiv 
pentru tenul cu probleme şi cel sensibil, datorită 
faptului că nu lasă senzaţia de uscăciune după uti-
lizare. Elimină în totalitate machiajul şi impurităţile, 
curăţă delicat şi eficient porii, hidratează şi hrăneş-
te cu blândeţe tenul, făcându-l neted şi catifelat. 
Proteina de grâu care intră în compoziţia pro-
dusului „C7 Deep Cleansing Foam” exercită 
excelentă acţiune de hidratare şi curăţare: men-
ţine balanţa hidrică a pielii, crescând elasticitatea 
acesteia, accelerează regenerarea celulelor, con-
feră pielii prospeţime revitalizantă şi strălucire.

Crema peeling „C7 Facial Peel Cellution” este 
un remediu absolut nou pentru exfolierea şi rege-
nerarea stratului superficial al pielii. Îndepărtează 
cu blândeţe celulele moarte ale pielii, fără a provo-
ca iritaţii, exercită un pronunţat efect de împrospă-
tare şi netezire, este sigură şi simplă în utilizare.
Este un peeling enzimatic – o alternativă eficientă 
la cremele abrazive obişnuite. Principalul ingredi-
ent activ al cremei peeling „C7 Facial Peel Cellu-
tion” este enzima vegetală papaina, iar extractele 
de papaya şi ananas sporesc şi completează ac-
ţiunea acesteia. Papaina este denumită pe bună 
dreptate „bisturiul biologic”, întrucât digeră protei-

Mierea are proprietăţi antiseptice şi antiinflama-
toare, contribuie la creşterea celulelor noi şi rege-
nerarea ţesuturilor, posedă capacitatea de a ne-
utraliza radicalii liberi, care distrug celulele pielii. 
Pătrunzând cu delicateţe în pori, acest remediu 
natural egalizează textura denivelată a pielii, hi-
dratează şi calmează tenul obosit de stres.
Uleiul de muşcată şi lemongrass stimulează 
circulaţia limfei şi eliminarea toxinelor, favorizea-
ză deschiderea porilor, curăţindu-i în profunzime, 
împiedică formarea punctelor negre, elimină infla-
maţia glandelor sebacee. 

na, însă acţionând selectiv numai asupra ţesuturi-
lor moarte şi de aceea poate fi aplicată fără reţinere 
pe piele. Crema exfoliază blând, având acţiune de 
„dizolvant” pentru stratul epitelial format din celule 
moarte, luminează tenul,  îndepărtând stratul de 
piele cu conţinut crescut de pigment, îmbunătăţeş-
te microcirculaţia, combate descuamarea. Acest 
peeling se poate efectua în orice anotimp, chiar 
şi vara, întrucât după efectuarea acestuia nu apar 
reacţii de hipersensibilitate la soare, caracteristice, 
de obicei, cremelor care conţin acizi de fructe. Pe-
elingul enzimatic este indicat în special pentru pie-
lea matură, întrucât uniformizează relieful acesteia 
reducând profunzimea ridurilor, stimulează capaci-
tatea de regenerare şi întinerire a pielii.

C7 Spumă pentru curăţarea profundă a 
tenului/C7 Cremă peeling pentru faţă

compoziţie
prezentare   180 ml
cod   7007

compoziţie
prezentare   50 ml
cod   7001
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compoziţia activatorului tonic:

compoziţia pudrei:

Apă, extract de aloe vera, polisorbat 20, etoxidiglicol, glicerină, 
dimetilaminoetanol bitartrat, pantenol, extract din frunze de ceai 
verde, sâmburi de strugure, extract din scoarță de salcie, extract 
din rădăcină de tătăneasă, acid hialuronic, alantoină, diazolidinil 
uree și iodopropinil butilcarbamat, (citrat de potasiu, carbonat de 
potasiu, siliciu, apă purificată, sulfat de magneziu, acid citric, ulei 
de floarea-soarelui), sodiu PCA, sodium EDTA, extract de trestie de 
zahăr, lămâie, măr, extract din frunze de ceai verde, ulei de portocal, 
grapefruit, mandarin, palnitat de retinil, acetat de tocoferil.

Albumină, amidon de porumb, salcâm, acid ascorbic, acid alfa-
lipoic.

C7 Mască tonică cu 
efect de întinerire 
pentru ten
С7 Rejuvenating Toning Mask Set

„C7 Rejuvenating Toning Mask” ridică pielea, 
împrospătând şi luminând culoarea tenului. Redă 
pielii fermitatea, elasticitatea, senzaţia de prospe-
ţime de care are nevoie.
Extractele de trestie de zahăr, de măr, de tătă-
neasă îngrijesc cu delicateţe pielea, având exce-
lente proprietăţi tonice: cresc tonusul muscular, 
îmbunătăţesc circulaţia sângelui şi a limfei, cal-
mează tenul tensionat şi obosit, elimină iritaţiile 
şi inflamaţia, fiind benefice în special pentru tenul 
sensibil.
Datorită conţinutului crescut de acid citric, ascorbic 
şi malic, extractul de lămâi este utilizat pe scară 
largă în remediile de curăţare pentru ten combinat 

şi gras. Utilizarea frecventă a extractului îmbună-
tăţeşte în mod semnificativ starea generală a pielii: 
normalizează funcţia glandelor sebacee, reduce 
densitatea comedoanelor, îngustează porii, înăl-
beşte eficient tenul, ajută la eliminarea pistruilor, 
pigmentării excesive, capilarelor sparte şi erupţiilor 
alergice. De asemenea exercită acţiune antibacte-
riană, stimulează procesul de regenerare celulară, 
netezeşte ridurile fine.
Extractul de salcie este bogat în substanţe ta-
nante, vitamina C, glicozide, flavonoide, acid lactic 
şi alte  substanţe active - o combinaţie ideală de 
compuşi care exercită asupra pielii un efect anti-
septic, antiinflamator şi cicatrizant. Extractul este 
foarte eficient pentru curăţarea porilor şi exfolierea 
celulelor moarte de pe suprafaţa pielii.
Extractul de ceai verde este un excelent remediu 
pentru îngrijirea pielii. Păstrând tinereţea şi frumu-
seţea acesteia, ceaiul verde acţionează în mod 
complex la nivel celular: întăreşte pereţii vaselor, 
protejează pielea împotriva acţiuni radicalilor liberi, 
razelor ultraviolete, intensifică microcirculaţia şi 
stimulează producţia de colagen propriu. Îmbună-
tăţeşte schimbul de oxigen şi schimbul hidro-salin, 
împiedică manifestarea cuperozei, elimină roşea-
ţa. Mai mult de atât, extractul de ceai verde este 
utilizat cu succes în cosmeticele pentru îngrijirea 
pielii din jurul ochilor, reducând retenţia de lichide, 
combătând cearcănele şi „pungile” de sub ochi.
Acidul alfa-lipoic este de neînlocuit pentru tenul 
tern, cu probleme, îmbunătăţeşte starea generală 
a acestuia,  redă pielii tinereţea şi culoarea sănă-
toasă.
Pentru obţinerea unui efect optim, după aplicarea 
C7 Rejuvenating Toning Mask, se recomandă utili-
zarea produselor „C7 Nourishing Serum” şi „C7 
Age Defying Moisturizer”.

C7 Mască tonică cu efect de  
întinerire pentru ten

compoziţie
prezentare   120 ml/ 35 g
cod   7002
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C7 Ser împotriva 
ridurilor profunde
С7 Deep Wrinkle Serum

Apă, extract de aloe vera, carbomer, extract de alge , sorbitol, (glice-
rină, apă, sodiu PCA, uree, trehaloză, polyquaternium-51, hialorunat 
de sodiu), etoxidiglicol, polisorbat 20, gumă de xantan, glycereth-26, 
trietanolamină, pantenol, extract de castravete, spirulină, extract din 
rădăcină de tătăneasă, extract de mușețel, din frunze de ceai verde, din 
sâmburi de strugure, din frunze de rozmarin, alantoină, diazolidinil uree 
și iodopropinil butilcarbamat, (citrat de potasiu, carbonat de potasiu, 
siliciu, apă purificată, sulfat de magneziu, acid citric, ulei de floarea-
soarelui), magneziu alumosilicat, sodiu EDTA, ulei de portocal, grape-
fruit, mandarin, (glicerină, butelin glycol, apă, carbomer, polisorbat 20, 
palmitoil oligopeptid, palmitoil tetrapeptid-7), palnitat de retinil, prote-
ină hidrolizată din grâu, acetat de tocoferil, acid ascorbic.

Apă, extract de aloe vera, carbomer, acetil hexapeptid-8, glicerină, 
etoxidiglicol, sorbitol, polisorbat 20, gumă biozaharoasă -1, acid hi-
aluronic, trietanolamină, alantoină, extract de echinacea, extract 
de castravete, ceai verde, extract din sâmburi de struguri, extract de 
silur, extract din rădăcină de tătăneasă, pantenol, diazolidinil uree 
și iodopropinil butilcarbamat, gumă de xantan, (citrat de potasiu, 
carbonat de potasiu, siliciu, apă purificată, sulfat de magneziu, acid 
citric, ulei de floarea-soarelui), sodiu EDTA, aminoacizi de mătase, ulei 
de potocal, grapefruit, mandarin, palnitat de retinil, proteină hidroli-
zată din grâu, acetat de tocoferil, acid ascorbic, yellow (tatrazină ).

Serul împotriva ridurilor este creat special pentru 
hidratarea şi protecţia tuturor tipurilor de piele, asi-
gură  nutriţie maximă, contribuie la netezirea ridu-
rilor, oferind tenului fermitate şi sănătate. 
Extractele vegetale naturale (de castravete, 
ceai verde, tătăneasă, sâmburi de struguri) şi 
vitaminele A, E, C, D posedă puternice proprietăţi 

„C7 Deep Wrinkle Serum” este un remediu cu 
acţiune eficientă, care activizează excelent proce-
sele de refacere celulară a pielii în timpul nopţii.
Serul conţine componenta revoluţionară argi-
relina, o peptidă unică, elaborată special pentru 
atenuarea ridurilor mimice şi a îmbătrânirii pielii. 
Argirelina slăbeşte contractilitatea muşchilor faci-
ali, inhibând activitatea hormonilor - catecolamine, 
care reprezintă cauza contracţiilor musculare şi a 
apariţiei ridurilor, previne apariţia noilor riduri de 
vârstă şi netezeşte treptat ridurile deja existente, 

antioxidante. Vitaminele A şi E încetinesc procesul 
de formare al ridurilor, netezesc relieful de supra-
faţă al pielii, hrănind-o şi hidratând-o activ, stimu-
lează procesul de divizare celulară, apără celulele 
de acţiunea radicalilor liberi şi protejează pielea 
împotriva îmbătrânirii premature.
Produsul conține un complex bazat pe acţiunea 
peptidelor esenţiale, producătoare de colagen. Ac-
tivizând celulele pielii, aceste peptide sporesc pro-
ducţia de colagen natural, refac elasticitatea pielii, 
contribuie atât la netezirea ridurilor profunde, cât 
mai ales a celor fine. 

C7 Ser împotriva ridurilor, îngrijire zilnică/  
C7 Ser împotriva ridurilor profunde

luptându-se, totodată, intens cu ridurile mimice din 
zona frunţii şi din jurul ochilor.
Aminoacizii mătăsii hidratează excelent. Pătrun-
zând profund în celule, aceştia umplu instantaneu 
toate leziunile şi denivelările pielii, redând netezime 
şi culoare sănătoasă tenului, constituie o sursă de 
hidratare, participă la sinteza proteinelor, îmbunătă-
ţesc procesele metabolice la nivelul celulelor pielii.
Alantoina exercită asupra pielii efect emolient şi 
hidratant, elimină descuamarea, stimulează reîn-
noirea celulelor epidermei, accentuează acţiunea 
altor substanţe biologic active şi cea a vitaminelor, 
posedă proprietăţi bactericide. Stimulează mobi-
litatea leucocitelor, responsabili pentru protecţia 
imunitară a pielii.

compoziţie
prezentare   30 ml
cod   7003

compoziţie
prezentare   30 ml
cod   7004

C7 Ser împotriva 
ridurilor, îngrijire zilnică
С7 Nourishing Serum
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C7 Cremă pentru 
conturul ochilor  
С7 Eye Therapy

C7 Cremă hidratantă, 
cu efect de combatere 
a îmbătrânirii tenului
C7 Age Defying Moisturizer

Apă, gel de aloe vera, carbomer, (glicerină, apă, sodiu PCA, uree, trehaloză, 
polyquaternium-51, hialorunat de sodiu), apă și acetil tetrapeptid-5, ciclo-
meticon, etoxidiglicol, sorbitol, stearat de gliceril și PEG-100, dimeticon, 
ulei de jojoba, alcool cetilic, acid stearic, trigliceride caprilice/caprinice, 
dimeticon PEG/PPG-4/12, acid hialuronic, extract de silur, de castravete, 
extract din rădăcină de tătăneasă, din floare de gălbenele, de mușeșel, 
gumă de xantan, alatoină, diazolidinil uree și iodopropinil butilcarbamat, 
trietanolamină, sodiu EDTA, (citrat de potasiu, carbonat de potasiu, siliciu, 
apă purificată, sulfat de magneziu, acid citric, ulei de floarea-soarelui), ace-
tat de tocoferil, palnitat de retinil, aminopropil ascorbil fosfat.

Apă, extract din frunze de Aloe Vera, (glicerină, sodiu РСА, uree, tre-
haloză, polyquaternium-51, hialuronat de sodium), alcool cetearilic 
și cetearat 20, scualen, (glicerină, butilenglicol, apă, carbomer, po-
lisorbat 20, palmitoil-oligopeptid, palmitoil-tetrapeptid -7), (extract 
de Hypnea musciformis, extract de Gelidiella acerosa, extract de Sa-
ragassum filipendula , sorbitol), stearat  de gliceril și PEG-100, ulei 
de jojoba, trigliceride caprilice/ caprinice, etoxidiglicol, acid stearic, 
(poliacrilamid, izoparafine С13-14, lauret-7), alchil benzoat С12-15, 
butilen glycol, izodecil neopentanoat, dimeticon, gumă biozaharidă 
-1, acid hialuronic, diazolidinil uree și iodopropinil butilcarbamat, 
(citrat de potasiu, carbonat de potasiu, siliciu, apă purificată, sulfat 
de magneziu, acid citric, ulei de floarea-soarelui), extract de Echina-
cea, extract de sâmburi de struguri, extract de frunze de ceai verde, 
extract de frunze de rozmarin, ulei de portocal, de grapefruit, de 
mandarin, acetat de tocoferil, proteină hidrolizată din grâu.

Crema pentru îngrijirea pielii sensibile din zona ochilor 
reduce în mod eficient ridurile fine de mimică, pungile 
şi cearcănele de sub ochi. În doar 15 zile de la utiliza-
re, edemele de sub ochi dispar, iar numărul petelor de 
pigmentare se reduce cu 30-34%.
Eyeseryl este o peptidă activă, care contracarează 
edemele din jurul ochilor, hidratează profund şi asigu-
ră o tetnutriţie echilibrată pentru celulele pielii, redu-
când ridurile fine şi profunde.
Extractul de muşeţel exercită acţiune antiinflamatoare, 
elimină iritaţiile şi descuamarea, calmează tenul sensibil.

Acest remediu ideal uşor hidratant asigură un ma-
xim de hrănire şi hidratare, conţine un complex de 
componente active antiîmbătrânire care reduc ri-
durile, fortifică şi întineresc tenul.

Extractul de castravete tonifică excelent, deschide cu-
loarea tenului şi îl curăţă, reducând vizibil cearcănele de 
sub ochi şi combătând oboseala.
Extractul de silur îmbunătăţeşte circulaţia sanguină şi 
microcirculaţia în vasele mici, posedă proprietăţi anti-
oxidante, protejează pielea împotriva acţiunii agresive 
externe, ameliorează drenajul ţesuturilor, creşte fermi-
tatea pielii.
Uleiul de jojoba exercită acţiune antiinflamatoare, 
este un excelent emolient şi saturează pielea cu sub-
stanţe benefice. Conţinutul mare de vitamina E din 
uleiul de jojoba încetineşte procesul de uscare al tenu-
lui, ajutând la combaterea activă a influenţei agresive 
a mediului ambiant.

Una din componentele de bază ale cremei este 
complexul peptidic antiîmbătrânire eficient care 
stimulează sinteza de colagen şi elastină, creşte 
fermitatea pielii. 
Scualenul, pătrunzând uşor prin epidermă, con-
feră pielii senzaţie de fineţe şi aspect mătăsos. 
Exercită acţiune antiinflamatoare, antioxidantă şi 
cicatrizantă. Saturează celulele pielii cu oxigen, 
îmbunătăţând respiraţia pielii şi schimbul de sub-
stanţe.
Algele marine activizează sinteza de colagen şi 
elastină, îmbunătăţesc circulaţia sanguină, norma-
lizează balanţa hidro-salină a pielii, tonificând-o şi 
hidratând-o.

C7 Cremă pentru conturul ochilor/ C7 Cremă  
hidratantă, cu efect de combatere a îmbătrânirii tenului

compoziţie
prezentare   15 ml
cod   7005

compoziţie
prezentare   50 ml
cod   7006
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Colecția de produse pentru uz casnic

Alive™ este o nouă marcă a companiei Coral 
Club, o generaţie nouă de produse pentru curăţe-
nia casei şi detergenţi, cu aplicare universală, eco-
logici şi care oferă o maximă economie în utilizare. 
Produsele de uz casnic Alive™ reprezintă minimul 
de efort şi timp și un rezultat de 100%, exact de 
ce au nevoie gospodinele perfecţioniste moderne.
Produsele de uz casnic Coral Club păstrează cu-
răţenia şi ordinea casei, având grijă nu doar de 
obiecte, ci şi de sănătatea proprietarilor lor. Gama 
de produse Alive™ este realizată conform ultime-
lor tehnologii care asigură siguranţa maximă de 
utilizare a produselor pentru uz casnic şi a deter-
genţilor de rufe și vase.
Detergenţii Alive sunt produse ecologice. Nu con-
țin în compoziţia lor substanţe toxice periculoase 
precum derivați ai ţiţeiului, boraţi, fosfaţi, fosfonaţi, 
aromatizatori şi coloranţi artifi ciali. În compoziţia 
produselor Alive se regăsesc numai surfactanţi 
ecologici cu acţiune delicată, acizi organici, sub-
stanţe alcaline, aromatizatori naturali din uleiuri 
eterice de citrice şi plante.
În timpul utilizării toate ingredientele din produsele 
Alive pentru uz casnic se descompun integral în 
substanţe organice netoxice, fi ind absolut sigure 

pentru sănătatea dvs., cât şi pentru mediul încon-
jurător.
Produsele Alive sunt multifuncţionale. Au exce-
lente proprietăţi de curăţare şi spălare. Produsele 
Alive au o efi cienţă sporită în eliminarea oricărei 
murdării persistente, inclusiv grăsime sau depune-
re de calcar.
Toate produsele pentru curăţenie Alive nu conţin 
componente chimice agresive, fi ind, astfel, abso-
lute sigure pentru canalizare şi fosele septice auto-
nome ale reședințelor. Sistemele septic moderne 
sunt create, de obicei, pe sistemul de funcţionare 
a unor bacterii active care descompun deşeurile, 
iar apoi apa fi ltrată este evacuată în sol, dar bacte-
riile sunt foarte sensibile la mediul agresiv. Clorul, 
fosfaţii, derivaţii din ţiţei, aromatizatorii sintetici, 
parabenii şi alte produse chimice caustice, pătrun-
zând în sistem împreună cu apele uzate, distrug 
bacteriile active, reducând efi cienţa sau stopând 
funcţionarea instalaţiei de epurare.
Gama de detergenți pentru rufe Alive conține atât 
detergent lichid pentru spălarea rufelor albe şi co-
lorate, cât și detergenți granulați (sub formă de pul-
bere) pentru albire şi îndepărtarea murdăriei per-
sistente. Particularitatea acestor produse constă 
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în compoziţia sigură a acestora, și anume, mine-
ralele naturale - zeoliţii, care au înlocuit fosfaţii din 
produsele chimice pentru uz casnic, percarbonat 
de sodiu (oxigen activ) și un complex de enzime. 
Detergentul Alive are o acțiune complexă pentru 
menţinerea intensităţii culorii şi eliminarea petelor 
persistente, datorită ingredientelor revoluţionare 
care fac parte din compoziția produsului. Astfel, 
spre deosebire de fosfaţi, zeoliţii interacţionează 
cu surfactanţi, care împreună curăță rufele de pe-
tele de murdărie, iar după spălare se elimină com-
plet de pe ţesături fără a provoacă iritări ale pielii. 
Enzimele permit îndepărtarea proteinelor (pete de 
sânge, alimente, produse lactate, ouă etc.), grăsi-
milor şi previn apariţia scamelor pe ţesătură. Per-
carbonatul de sodiu, fi ind o sursă de oxigen activ, 
îndepărtează petele difi cile şi menţine culoarea și 
aspectul inițial al ţesăturilor.
Produsele sunt dezvoltate special pentru persoa-
nele care sunt alergice, care au astm şi dezvoltă o 
sensibilitate crescută la ingredientele chimice din 
produsele de curăţare pentru uz casnic. Nu usucă 
pielea mâinilor şi nu provoacă iritaţii.

Produsele Alive sunt ultraconcentrate. Dintr-o 
sticlă de concentrat se pot obţine prin diluare 5 
sticle de soluție gata pentru utilizare, iar pentru o 
utilizare mai comodă a soluțiilor concentrate Alive 
compania a creat special fl aconul cu pulverizator  
care are gradat marcaje pentru cantitatea de con-
centrat şi cantitatea de apă care urmează să fi e 
adăugate. De aceea un astfel de produs concen-
trat nu se consumă atât de repede precum altele 
din acceași categorie, economisind banii şi timpul 
dumneavoastră.
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Detergent concentrat şi ultraefi cient pentru spă-
larea automată şi manuală. Funcționează activ în 
toate regimurile de temperatură și apă cu duritate 
diversă. Se poate utiliza pe orice tip și culoare de 
ţesături, cu excepţia celor de mătase şi lână. Este 
biodegradabil 100%, nu conţine fosfaţi, aromati-
zatori, coloranţi şi alte substanţe toxice. Înălbitorul 
activ pe bază de oxigen, zeoliţii, enzimele, carboxi-
metilceluloza îndepărtează cu grijă murdăria fără a 
distruge rezistența țesăturilor și menține culoarea 
și aspectul inițial al acestora. Produsul este foarte 
economic în utilizare (25 g / 1 spălare normală).

compoziție
Percarbonat de sodiu < 40%, hidrocarbonat de sodiu 15-30%, zeoliți 15-
30%, surfactanți anionici 5-15%, surfactanți non-ionici 5-15%, sulfat de 
sodiu 5-15%, metasilicat de sodiu < 4%, enzime (alfa-amilază, protează) 
< 3%, silica < 3%, resorbant carboximeti lceluloză < 3%.

prezentare   907 g
cod   81103

Alive Detergent praf concentrat 
pentru spălarea ţesăturilor albe şi 
colorate 
Alive Ultra-concentrated powdered laundry 
detergent

Alive Detergent praf concentrat pentru albire şi 
îndepărtarea murdăriei persistente  / Alive Detergent praf 

pentru  spălarea ţesăturilor albe şi colorate 

Alive™ pentru rufe

Înălbitor multifuncţional eficient şi sigur pe bază 
de oxigen. Destinat pentru o gamă largă de uti-
lizare: pentru spălarea rufelor, curăţarea covoa-
relor, băii şi toaletei. Funcționează activ în toa-
te regimurile de temperatură și apă cu duritate 
diversă. Se poate utiliza pe orice tip și culoare 
de ţesături, cu excepţia celor de mătase şi lână. 
Produsul conţine percarbonat de sodiu, care 
eliberează oxigen activ, astfel menținând culoa-
rea și aspectul inițial al țesăturilor. Deodorizea-
ză rufele și le împrospătează. Nu conţine clor 
şi alte componente agresive, fiind sigur pentru 
fosele septice autonome ale reședințelor.

compoziție
Percarbonat de sodiu 80-90%, sodă calcinată 10-20%.

Alive Ultra-concentrated destainer/deodoriser

prezentare   1130 g
cod  81101

Alive Detergent praf concentrat pentru 
albire și îndepărtarea murdăriei persistente 
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Produs concentrat pentru spălarea şi degresa-
rea efi cientă a tuturor suprafețelor și articolelor 
din sticlă și aluminiu, oţel, inox, plastic, suprafețe 
laminate, lemn, piele, crom. Nu conține derivaţi din 
ţiţei şi aditivi chimici sintetici. Datorită surfactanţilor 
anionici şi non-ionici cu acţiune delicată, dizolvă în 
mod efi cient petele de murdărie şi grăsime, având 
efect antistatic. Cu aromă naturală de citrice. Eco-
nomic în utilizare (100 ml de soluţie la 400 ml de 
apă). Nu necesită clătire, cu excepţia suprafeţelor 
care intră în contact cu produsele alimentare.

compoziție
Surfactanţi non-ionici 10-15%, surfactanţi anionici <5%, aromă (citral, 
limonen) <5%, conservant (acid sorbic) <1%.

prezentare   500 ml
cod   81201

Soluţie universală pentru curăţare 
Alive A All-purpose cleaner

Alive A

Alive™ pentru suprafețe

Produs concentrat destinat pentru suprafeţele la-
vabile din baie precum sticlă, plastic, ceramică, 
email etc.. La baza produsului de regăsesc acizi 
organici şi surfactanţi non-ionici cu acţiune delica-
tă. Curăță și îndepărtează murdăria și petele de pe 
faianţă sau gresie, cabine de duş, căzi, chiuvete, 
vase WC, bideuri și alte instalații sanitare, fără a 
deteriora suprafeţele. Cu aromă naturală de mentă 
şi citrice. Economic în utilizare (100 ml de soluţie la 
400 ml de apă). Nu necesită clătire.

compoziție
Acizi organici 30%, surfactanţi non-ionici <5%, aromă (ulei de mentă, 
limonen) <1%.

prezentare   500 ml
cod  81202

Soluţie pentru baie şi toaletă 
Alive B Bathroom & Toilet cleaner

Alive B

Alive A Soluție universală pentru curățare /
Alive B Soluție pentru baie și toaletă
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Alive F Soluție pentru pardoseală și gresie /
Alive G  Soluție pentru geamuri și oglinzi

Produs concentrat destinat pentru toate tipurile 
de pardoseală şi gresie, pe care le împrospă-
tează și le asigură un miros plăcut de citrice. 
Nu conţine derivaţi din ţiţei şi aditivi chimici sin-
tetici. Datorită surfactanţilor vegetali cu acţiune 
delicată, dizolvă în mod eficient petele de mur-
dărie, grăsime şi alte tipuri de pete fără a lasă 
urme. Are efect antistatic. Economic în utilizare 
(se dizolvă 5-10 ml de concentrat într-un litru de 
apă). Se poate utiliza pentru curățare manuală 
şi automată.

compoziție
Surfactanţi non-ionici <5%, surfactanţi anionici <5%, aromă (citral) 
<1%, conservant (acid sorbic) <0,1%.

prezentare   500 ml
cod   81203

Soluţie pentru pardoseală şi gresie
Alive F Floor & Tile cleaner

Alive F

Produs concentrat destinat pentru spălarea cu-
rățarea și lustruirea oricăror suprafeţe din sticlă, 
conferindu-le un miros plăcut de mușețel. Înde-
părtează petele de murdărie, grăsimea, urmele de 
insecte de pe geamuri, suprafețe din sticlă, oglinzi, 
geamurile autoturismelor, monitoarelor de televi-
zor şi calculator, ecranele telefoanelor, suprafețe-
lor din cristal, policarbonat, sticlă acrilică etc. Nu 
conţine derivaţi din ţiţei şi aditivi chimici sintetici. 
Are efect antistatic. Economic în utilizare (100 ml 
de produs la 400 ml de apă). Nu necesită clătire, 
cu excepţia suprafeţelor care intră în contact cu 
produsele alimentare şi apa potabilă.

compoziție
Surfactanţi non-ionici <5%, etanol <5%, acid citric <5%, aromă (ulei de 
muşeţel) <1%.

prezentare   500 ml
cod   81204

Soluţie pentru geamuri şi oglinzi
Alive G Glass & Mirror cleaner

Alive G
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Detergent lichid hipoalergen creat și destinat 
persoanelor care suferă de alergii, astm sau 
care au pielea sensibilă la compuși chimici. 
Datorită surfactanţilor anionici şi amfoterici cu 
acţiune delicată îndepărtează efi cient grăsimea 
fără a forma multă spumă, fi ind ideal in utilizare, 
mai ales atunci cand ieșiți împreună cu familia 
în spațiile verzi. Nu conține arome artifi ciale, 
fosfați, solvenți pe bază de țiței, clor, coloranți 
și alte componente care pot irita sistemul res-
pirator sau pielea. Nu usucă pielea mâinilor: în 
mediu umed, glicerina din compoziţia produsului 
hidratează pielea.

compoziție
Apă, surfactanți anionici 15-25%, surfactanți amfoterici 15-20%, gli-
cerină 1-3%, propilenglicol 1-2%, clorură de sodiu 0-2%, conservant 
(benzizoti azolină) 0,01-0,04%.

prezentare   946 ml
cod   81301

Detergent lichid hipoalergen pentru 
spălarea vaselor 
Alive D Allergy-free dishwashing liquid

Alive D

Alive K Soluție pentru grăsimea din bucătărie/
Alive D Detergent lichid hipoalergen pentru vase

Produs concentrat pentru spălarea și degresarea 
oricăror suprafeţe din bucătărie (oţel, inox, sticlă, 
aluminiu, plastic, crom), cu excepția vaselor de gă-
tit. Are un miros plăcut de citrice. Datorită surfac-
tanţilor de origine vegetală cu acţiune delicată şi a 
celorlalte substanţe active scindează în mod activ 
grăsimile, îndepărtează murdăria şi depunerile. 
Economic în utilizare (100 ml de produs la 400 ml 
de apă). Nu necesită clătire, cu excepţia suprafe-
ţelor, care intră în contact cu produsele alimentare.

compoziție
Surfactanţi non-ionici <5%, surfactanţi anionici <5%, policarboxilat 
<5%, hidroxid de sodiu <1%, aromă (limonen) <1%.

prezentare   500 ml
cod  81205

Soluţie pentru grăsimea din 
bucătărie 
Alive K Kitchen cleaner  

Alive K

Alive™ pentru vase 
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acelei părţi a spectrului modulat al emisiilor 
tehnogene provenite de la echipamente, care 
posedă o capacitate mare de penetrare şi 
acţionează negativ asupra schimbului intercelular 
în organismul uman. Cercetările clinice ale 
dispozitivului „Neitronik” au demonstrat 
proprietăţile înalte de protecţie ale acestuia, 
dovedind ştiinţifi c scăderea acţiunii negative a 
emisiilor telefonului mobil asupra organismului 
uman de 3-5 ori. Principalul său avantaj comparativ 
cu dispozitivele similare îl reprezintă faptul că 
funcţionează numai în cazul în care echipamentul 
este pornit şi acţionează numai asupra câmpului 
electromagnetic, generat de echipamentul-
emiţător.
Neitronik este excitat de câmpul emiţătorului 
şi îşi creează propriul câmp în direcţia liniilor 
marcate de el. Interacţiunea celor două câmpuri 
permite modifi carea semnalului emiţătorului, 
transformându-l în unul inofensiv pentru om. În 
acelaşi timp, calitatea imaginii pe monitor nu se 
diminuează şi nu se reduce distanţa de acţiune a 
mijloacelor de comunicare mobile.

Model MG-04 şi MG-04M

Modelele MG-04 şi MG-04M sunt destinate 
pentru protecţia împotriva emisiilor generate de 
calculatorul personal PC şi televizor (display).
Principiul acţiunii dispozitivului Neitronik MG-04 
se bazează pe neutralizarea emisiilor dăunătoare 
pentru om, generate de ecranul monitorului. 
Câmpul electromagnetic normal se poate măsura 
la o distanţă de până la 50 сm de ecran, iar 
componenta electrică vortex se poate înregistra la 
o distanţă de până la 10 m şi mai mult. La baza
structurii dispozitivului Neutronic MG-04 (antenei 
pasive) stau principiile de neutralizare a CEM, 
adică capacitatea structurii cristaline de a modifi ca 
şi refl ecta energia câmpului, micşorând tensiunea 
CEM.
Neitronik MG-04 îşi începe funcţionarea odată cu 
pornirea monitorului PC sau TV; datorită antenei 
de refl ectare neutralizează de 2-3 ori cele trei 
componente ale câmpului de emisie a PC şi TV 
şi micşorează câmpul electricităţii statice de 
aproximativ 2 ori (după distanţă de la monitor) sau 
de 4 ori (după suprafaţă).

„Neitronik” este un dispozitiv de protecţie 
individuală împotriva emisiilor electromagnetice. 
Este destinat pentru calculatoarele personale, 
televizoare, telefoane mobile şi radio, cuptoare cu 
microunde, monitoare cu cristale lichide şi plasme.
„Neitronik” reprezintă o antenă specială, având 
dimensiunile de 30x30x0,6 mm. Matricea de 
cristal a antenei posedă capacitatea deosebită de 
a absorbi şi transforma energia electromagnetică. 
Antena este excitată de emiţător, creându-şi 
propriul câmp, care, interacţionând cu câmpul 
emităţorului, transformă spectrul de emisii nocive 
într-o formă inofensivă pentru om.
Dispozitivul scade până la un nivel inofensiv 
acţiunea sarcinii electromagnetice asupra 
organismului uman. În primele ore după instalare, 
dispozitivul slăbeşte intensitatea câmpului 
electromagnetic de aproximativ 2 ori (raportat la 
distanţa de la monitor) sau de 4 ori (raportat la 
suprafaţă).

Model MG-03

Neitronik MG-03 este destinat pentru protecţia 
utilizatorilor de telefoane mobile şi radio, de staţii 
portabile şi cuptoare cu microunde împotriva 
emisiilor electromagnetice dăunătoare.
Acţiunea dispozitivului constă în neutralizarea 

cod   91744
cod   91745
cod   91753

model MG-03
model MG-04 
model MG-04M

Neitronik
Neitronic
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Dispozitivele din seria Vital Water refac în mod direcţi-
onat parametrii energo-informaţionali şi structura mole-
culară a apei, care constituie puterea vitală a acesteia. 
O astfel de apă se poate utiliza oriunde: acasă, în vizită, 
în mediu urban sau la ţară, în concediu sau la serviciu.
Dispozitivele modifi că structura apei distorsionată ca 
urmare a acţiunii  negative a factorilor externi (câmpuri 
electromagnetice şi acustice, variaţii semnifi cative ale 
presiunii şi temperaturii) şi îi conferă energie suplimen-
tară.
Toate dispozitivele, indiferent de construcţia acestora, 
conţin un cilindru metalic, fabricat din oţel inoxidabil 

special, în interiorul căruia se afl ă un etalon de apă 
structurată. Etalonul reprezintă un amestec din câteva 
surse de apă cu potenţial curativ, recunoscute la nivel 
internaţional, situate în Alpii din Austria şi pe platoul 
euro-asiatic. Acest amestec are capacitate energe-
tică înaltă şi structură moleculară ordonată. Cilindrul 
metalic este magnetizat într-un câmp magnetic, care 
coincide din punct de vedere al parametrilor cu câm-
pul magnetic natural al Pământului, afl ându-se în re-
zonanţă cu acesta. În jurul dipolilor de apă structurată 
există un câmp electromagnetic slab, care, datorită 
fenomenului de rezonanţă, capătă o putere mare.

Vitas� k 
Dispozitivul individual „Vitastik” care este de dimen-
siunea unui creion, este destinat pentru prelucrarea 
apei şi altor lichide consumate de om, inclusiv a bău-
turilor alcoolice, cu un volum de până la 1,5-2 l.
Dispozitivul reprezintă un tub ermetic din oţel, mag-
netizat în câmpul magnetic al Pământului, în inte-
riorul căruia se afl ă dispus coaxial un turbulizator.

cod   91749

Vitas� k

Vital Water



122
Coral ClubBROŞURI



Coral Club
123

Broşura 
“Cosme� ca Naturală 
Cellu� on 7” 

Aspectul exterior atrăgător joacă un rol important 
în viaţa fi ecărei femei şi aici o mare importanţă o 
are felul în care arată tenul. O piele sănătoasă şi 
îngrijită este rezultatul unui mod activ de viaţă, 
al unei alimentaţii echilibrate şi a unei îngrijiri 
cosmetice permanente. 
Compania „Coral Club” vă propune linia de produse 
cosmetice-premium C7. Această linie naturală de 
produse cosmetice pentru îngrijirea tenului matur 
este destinată fi ecărei femei trecute de prima 
vârstă, care doreşte să îşi menţină tinereţea şi 
frumuseţea. Linia de produse C7 foloseşte ca 
bază de preparare componente vegetale naturale, 
care constituie o provocare împotriva îmbătrânirii 
şi trecerii timpului.

cod    92607
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Broșura “Sănătate în 
fi ecare zi”

Orice cale începe întotdeauna cu primul pas. Cum ar 
putea arăta primii dvs. paşi în viitorul sănătos pe care 
vi-l propune Coral Club?
Alegând cele mai sigure soluţii care asigură sănăta-
tea, longevitatea, vitalitatea corpului şi spiritului, vă 
veţi convinge singuri de efi cienţa şi siguranţa produ-
selor noastre.
Pachetele de produse combinate în mod optim şi 
susţinerea individuală vă vor permite să vă orientaţi 
rapid în ceea ce priveşte tehnologiile pentru constru-
irea unui mod de viaţă sănătos, iar accesoriile stilate 
şi compacte vă vor permite să vă formaţi obiceiuri 
sănătoase fără un efort deosebit.

Broşura “Neitronik”

Dezvoltarea sistemelor biologice într-un mediu 
ambiant penetrat de această mare varietate de 
radiaţii a condus la dezvoltarea în organismele 
vii a unor sisteme proprii de protecţie, care ating 
uneori un înalt grad de perfecţiune.
Problema care se pune se referă la situaţiile în 
care organismele vii sunt solicitate la unde diferite 
atât prin frecvenţă cât şi prin intensitate faţă de 
cele naturale.
Neitronik – este un dispozitiv de protecţie individuală 
împotriva emisiilor electromagnetice. Este  destinat 
pentru calculatoare, televizoare, radiotelefoane şi 
telefoane mobile, cuptoare cu microunde.
Know-how-ul îl reprezintă distribuirea spaţială a 
liniilor, proiectate pe suprafaţa unei fi guri volumetrice. 
Reţeaua este de fapt o antenă. Reţeaua cristalină a 
acestei antene are proprietatea de a transforma şi a 
refl ecta energia electromagnetică. 
Antena dispozitivului Neitronik este activată de 
emiţători (antena de emisie a telefonului mobil 
(TM), ecranul monitorului PC şi ecranul TV) şi îşi
creează propriul câmp, care, interacţionând cu

cod    92625

cod    92391

Broşuri

câmpurile emiţătorilor (TM, PC şi TV), transformă spectrul 
de emisie într-o formă nepericuloasă pentru om, adică 
schimbând diagrama de orientare a EEM ale TM, PC 
şi TV. Această componentă energetică (termică) este 
cea care neutralizează componenta câmpurilor electrice 
vortex.

prezentare   format A5, 60 pagini

Veți descoperi ce pași trebui să urmați zilnic și care 
sunt produsele Coral Club recomandate pentru o uti-
lizare zilnică în menținerea sănătății dvs..

prezentare   format A5, 26 pagini
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Broşura
“Programul de purificare 
al organismului”

Autorul prezintă şi explică unele dintre cauzele 
îmbolnăvirii: alimentaţie incorectă, hidratare 
incorectă, efectele expunerii organismului la 
factorii de mediu poluanţi ecologici şi endogeni. 
Unul dintre cele mai bune şi de actualitate sisteme 
de curăţare ale organismului este Programul Colo-
Vada 2 Plus. 
În broşură se prezintă în detaliu metodologia efectuării 
programului, precum şi regimul de hidratare. Autorul 
menţionează avantajele Programului Colo-Vada 2 
Plus faţă de alte sisteme de curăţare a organismului.

Broşura 
“Gazde fără voie”

În această broşură sunt prezentate materiale 
despre una dintre cele mai importante probleme  
ale sănătăţii omului – infestarea cu helminţi. Aici 
veţi găsi informaţii despre cele mai des întâlnite 
tipuri de helminţi.
Autorii culegerii vă propun cu modalităţile simple 
care stabilesc dacă omul este infestat şi cu 
măsurile de profi laxie ale bolilor produse de 
viermii intestinali, să vă familiarizaţi cu metodele 
de dehelmintizare, folosind produsele naturale 
Coral Club.

cod    92400
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PROGRAM 2 COLO–VADA PLUS

PROGRAMUL DE PURIFICARE
AL ORGANISMULUI

ro.coral-club.com
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Broşura
“Alive - colecția de 
produse pentru uz 
casnic”

Curăţenia în stilul Coral Club.
Ce înseamnă curăţenia şi confortul în casă? Este 
difi cil să găsim un răspuns general.
Această întrebare ascunde o multitudine de inter-
pretări. Pentru unii dintre noi poate fi  o casă pri-
mitoare, curată, ordonată. Alte persoane nu-şi pot 
imagina confortul fără o atmosferă caldă, priete-
noasă, fără o pătură moale şi o ceaşcă de cafea 
aromată.
Produsele de uz casnic Alive™ reprezintă minimul 
de efort şi timp și un rezultat de 100%, exact de ce 
au nevoie gospodinele perfecţioniste moderne. Ali-
ve™ este o nouă marcă a companiei Coral Club, o 

Broşura
“Să facem 
cunoș� nță”

Astăzi există o mulţime de companii care oferă 
produse pentru o viaţă sănătoasă.
De ce trebuie Coral Club să devină primul dvs. pas 
spre o nouă viaţă: sănătoasă şi activă?
Din anul 1998 Compania Coral Club se ocupă de 
dezvoltarea, producţia şi promovarea produselor 
destinate unui stil sănătos de viaţă - toate sunt ca-
pabile să asigure organismului uman la nivel optim 
necesarul de nutriţienți şi să ajute la crearea unui 
mediu sănătos intern şi extern.
Căutăm în întreaga lume metode şi tehnici inova-
tive care ne ajută să ne hidratăm și alimentăm co-

cod    92624
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prezentare   format A5, 12 pagini
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rect și totodată să trăim într-un mediu curat. 
Coral Club garantează siguranță, efi ciență și 
atractivitate.
Susţinem faptul că sănătatea, energia, activitatea 
– nu reprezintă o rutină necesară, ci un mod de
viaţă stilat şi interesant.

generaţie nouă de produse pentru curăţenia casei 
şi detergenţi, cu aplicare universală, ecologici şi 
care oferă o maximă economie în utilizare.
Produsele de uz casnic Coral Club păstrează cu-
răţenia şi ordinea casei, având grijă nu doar de 
obiecte, ci şi de sănătatea proprietarilor lor. Gama 
de produse Alive™ este realizată conform ultime-
lor tehnologii care asigură siguranţa maximă de 
utilizare a produselor pentru uz casnic şi a deter-
genţilor de rufe și vase.
Descoperiți gama de produse pentru uz casnic cu 
ajutorul acestei broșuri.
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Broşuri:

Broşura
“H-500”

Broșura descrie rolul și importanța proceselor de 
reducere a oxidării în organism, în special, impac-
tul stresului oxidativ asupra stării de sănătate, care 
conform statisticilor reprezintă 80% cauza proble-
melor de sănătate.
Produsul ”H-500” conține substanțe speciale, care 
furnizează necesarul celulelor de ioni negativi de 
hydrogen, contribuind la prevenirea proceselor de 
oxidare. Acest produs acționează ca o sursă de 
energie.
Creșterea cantității de ioni negativi de hidrogen în 
organism menține coefi cientul optim de reducere 
a oxidării și a pH-ului pentru o sănătate excelentă.
Broșura oferă sfaturi practice și diverse metode de 
utilizare a produsului ”H-500”.

www.facebook.com/coralclubhungary/
www.coral-club.com

CCI Hungary Kft.
1113 Budapest, Dávid Ferenc utca 2/A.

Tel.: +36 1 780 3884
         +36 1 780 4232

iroda@coral-club.com

Magyarország
2018

Az életerő forrása

Név:

Tel.:
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Broşura
“B-Luron”

B-Luron reprezintă un produs clasic ale cărui 
componente şi mecanism de acţiune corespund 
principiului de bază al medicinei ortomoleculare: 
„refacerea şi menţinerea sănătăţii prin modifi carea 
concentraţiei substanţelor care se regăsesc, în 
mod normal, în organismul uman, fi ind responsabi-
le de sănătatea acestuia”. Rezumând: „moleculele 
potrivite în cantităţile potrivite”.
Dezvoltatorii au reuşit să îmbine într-o combinaţie 
sinergică unică cele două elemente structurale de 
bază pentru refacerea funcţionării cartilajului: con-
droitina şi acidul hialuronic. Efi ciența complexului 
obținut este similară cu injecțiile intraarticulare cu 
acid hialuronic, mai mult decât atât, acționează si-
multan asupra tuturor articulațiilor.

prezentare   format A6, 20 pagini
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